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ËENIGE WAARNEEMINGEM -

OMTRENTDEN

SLAAP DER PLANTEN,
BENEVENS EEN BeRIGT VAN DIE ElGENSCHAP,

WELKE VAN DEN HeER

LI N N i£ U S

genoemd wordt,

HET

WAAKEN DER BLOEMEN^
met E£NE OfTELUNG VAN VERSCIIEIDE PlAN-

tEN, DIE ZULKS ONDERWORPEN ZYN.

Medegedeeld aan W. Watson , Med. Doktor

en Lid der Koninglyke Sociëteit , door den

Heer R. Pultney van Leicejier.

iPbilcfophi TransaSi. Vol. L. Part. II. for 1758, p. 506.)

ACosta en Prosper Alpinusj die ber-

den tegen 't end van de Zeftiende Eeuw
gefchreeven hebben , zyn , naar ik geloove , de

eerfteri , welken gewag maaken van die verande-

ring by nagt in de,, Bladen der Planten, waar aan

men federt den naam gegeven heeft van S/aa^.

Het is, inderdaad, een Waarneeming zo oud als

de Leeftyd van Plinius, dat de Bladen van^
Klaver overend ryzen by het aankomen van een

V. Deel. A Storm-
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Stormwind («). Het zelfde kan men bemerken

in onze wilde Zuuring, en, voegt Linnjeus 'er

by (b') , meeft in alle Planten , met afloopende

Stofvezelen (^Stamintbus dechnatis^. In de ge-

meene Veld-Klaver met witte Bloemen , is zulks

zo kenbaar , dat het gcmecne Volk in Sweeden

'er agt op geeft, en het aankomen van Wind en

Regen daar uit voorfpelt.

De Voorbeelden van Slaapende Planten, die

door Alpinus worden bygebragt , zyn maar

weinig in getal. Die Schryvcr zegt, dat deeZiC

Eigenlchap gemeen zy aan verfcheide Egyptifche

Soorten , doch hy noemt alleenlyk de Acacia^

Ahnn , AhJusySesban en de Tamarinden-Boom (r).

CoRNUTUS heeft, eenigcn tydlaater, het zelf-

de opgemerkt in de Pjeudo- Acacia Americana.

Van dien tyd af, vindt men 'er naauwlyks eeni-

ge melding van gemaakt, tot dat Linnjeus, al-

tyd oplettende op de Werken der Natuur, ont-

dekte, hoe die zelfde zaak plaats had in veele an-

dere Planten , en zyne Waarncemingen hebben

ons een groot getal gemeenzaame Voorbeelden

,

daar van, aan de hand gegeven. De Heer Mil-

ler fpreekt van die Eigenfchap in de Medxcago

arhorea (</) , en wy mogen by de Lyft voegen

twee

(fl) TrifoUum quoque hilorrefcere ^ folia contra tevipefla'

te7n fubrigere certum ejl. Hift. Nat. Libr. XVIII. Cap, 35.

Xi>) Flora Lapponica. pag. 222.

(c) Prosp. Alp in. de Flantis JEgypt. Cap. 10.

(d) LiNN. Spec. Plantar. 778.
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twee andere zeer bekende Planten , niet door

LiNN^us gemeld, te weeten: de gemeene Turkt

Jche Booften, en de Veld-Klaver met paarfche Bloe-i-

men ; in beide welken deeze verandering by nagt

op eene zeer kennelyke wyze zig openbaart. Bui*

ten twyfel heeft die zelfde eigenfchap plaats in

ontelbaare andere Soorten, en navolgende Waar-
neemingen zullen zeer waarfchynlyk 't Gevoelen

van Doktor Hill beveiligen, dat geen Plant of

Boom 'er t'eenemaal onaangedaan van zy.

Het is nu reeds over de twintig Jaaren, dat

LiNNiEUS eerft agt gaf op deeze hoedanigheid in

de Planten. In zyne Flora Lapponica , wanneer

hy ipreekt van de witte Veld-Klaver, gelyk ge-

meld is , merkt hy aan , dat de Bladen van de

MimoCa , Cajjia^ Bauhinia ^ Farkmjonia ^ Gudan-

dtna^ en andere Planten, die veel overeenkomft

met dezelven hadden , deeze verandering by nagc

onderhevig waren, en hy hadt tóén zyne Waar-
neemmgen zo ver gebragt van te vinden, dat

Hitte en Koude de oorzaak niet waren van dce^

ze hoedanigheid, alzo dezelve eveneens invloed

hadt op de Planten j wanneer die geplaatft waren
in Broeihuizen, daar de Lugt geduurig in den zelf-

den trap van warmte gehouden werdt.

De verdienfte van dit Onderwerp weder ïn ge^-

dngten te brengen, is men derhalve verfchuldigd

aan den zo zeer beroemden Swecd , en de Be-

niinnaars der Natuurlyke Hiilorie zyn hem groo-

telyks verpligt , voor het zo ver uitbreiden van

V. Deel. A 2 yyne
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zync Waarneemingen over hetzelve. Het on^

der zoeken van den Slaap der Planten kan niet dan

ten hoogftc vermaakelyk zyn voor de zodanigen ,

en zy zullen , zo ik vermoede, niet minder plei-

zier vinden in het nagaan van dat Vermogen, 't

welke LiNNiEUS noemt het TVaaken der Bloemen
^

waar van \vy hier een kort Berigt geeven.

Ker wy tot de verklaarmg komen van deeze

zaak, zal het noodig zyn, aan te merken, dat de

Bloemen der mecfte Planten, na dat zy eens open

gegaan zyn , nagt en dag open blyven , tot dat

zy afvallen of wegdroegen. Verfcheide ande-

ren , die by avond zig fiuiten
,

gaan 's morgens

wieder open, vroeger of laater, naar hunne ftand-

plaats in de Zonnefchyn of in de Schaduw , of

naar dat de kennelyke veranderingen van den

Dampkring 'er aandoening op hebben. Daar is

egter een ander foort van Bloemen , die het On-

derwerp van deeze Waarneeraingcn uitmaaken

;

van welken een beften diger en eenvormiger Re-

gel, in deeze byzondcrhcid, gevolgd wordt. Zy
openen en fluiten zig ftandvaftig op zekere bepaal-

de Uuren , zonder eenige kennelyke veranderin-

gen van het Weder , en dit doen zy met zulk

een ftipte inagtneeming van den Tyd , dat het

Verfchynzel wel waardig is opgemerkt te wor-

den van al de genen, welker Liefhebbery daar

henen ftrekt.

Dit Vermogen in de Bloemen der Planten kan

men niet aanmerken als een gantfch nieuwe Ont-

dek-
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dekking, maar wy zyn dien zelfden Heer danfc

fchuMig voor de Waarne^mingen , door h€m om-

trent dit Stuk insgelyks gedaan. Het is zo baar-

blykelyk in een van onze gemeene Planten in En-

geland j het TragofogGH liiteum^ dat ons Land-

volk daar aan den naam geeft van jfan gaa te mtd-

dag naar BeJ. De Waarneemingen van LiNNicus

hebben het uitgebreid tot omtrent vyftig Soor-

ten, die aan deeze Wet onderworpen zyn. 't

Geen men voornaamelyk over dit Onderwerp van

hem voorgefteld vindt, is in zyne Ph/IoJoph'mBo-

4an}ca of Leerwyze der Kruidkunde
,

pag. sjg.

Wy zullen deeze Planten optellen en den Tyd
mplden , wanneer derzelver Bloemen open gaan

en fluiten, op dat de genen, die 'er gelegenheid

€n luft toe hebben , zig zelf voldoen , en waar-

fchynlyk ten zelfden tyde deezen tak der Kruid-

kunde nog al verder uitbreiden mogen.

Het is noodig op te merken , dat , aangezien

deeze Waarneemmgen door den Heer Linn.ïus

gedaan zyn in den Akademie-Tuin te Upjal^ ie-

mand , die dezelven in zyn Land gelieft te her-

haaien, zeer waarfchynlyk bevinden zal , dat de

verfchillendheid van Klimaat eenige verandering

jn het Tydftip maake: ten minfte zal dit plaats

hebben in eenige foorten, gelyk ons, door eigen

Waarneeming gebleeken is ; in anderen kwam
de Tyd zeer flipt overeen, met het Berigt, door

]iem gegeven.

Of dit Vermogen eenige verknogtficid heeft

V. Deel. Ag met
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met het groote Artikel van de Bevrugting in ds

Huishouding der Bloemen , kan ik niet bepaalen:

doch het komt my niet onwaarfchynlyk voor. In

't vervolg zal men , door herhaalde Waarneemin-

gen en naauwkeurigc Proeven, dit Stuk in klaar-

der licht kunnen ftellen en miffchien gelegenheid

vinden,om deszelfs oorzaak volkomen te ontdekken.

LYST DER PLANTEN,
Welker Bloemen , op zekere gezette tyden

van den Dag, open en toegaan.

1. Anagallis fiore pbceniceo. C. B. Pin. p. 252.

Raji Synopf, p. 222. Anagallis arvenfis. Linn*

Spec. Plantar. p. 148. Bafterd-Muur. Guichel.

heil Mannetje. Dod. Kruidboek, bl. 39.

CoMM. Indig. p. 8.

De Bloemen van deeze Plant gaan omtrent te

agt Uuren 's morgens open , en fluiten zig

nooit, voor na de middag. Zy is gemeen in

de Moestuinen en Koornlanden, [vooral in

Zandige Duingronden] en bloeit in Juny^
geevende drie Maanden lang bloem.

2. Ai^iAGALLis cwruleaffoliis binis ternisve ex adver-

fo iiafcentibus. C. B. Pin. p. 252. Raji Hift.

Plant. p. 1024. Anagallis Monelli. Spec. Plant.

p, 148. Smalbladerig Guichelheil met blaau-

we Bloemen. [Dit is het Guichelheil Wyfje
van DoDON^us niet, alzo het regtopftaande

Sceelen heeft. Linn. Syft. Nat. p. 920.]

Van deeze Plant neemen de Bloemen , in 't

open en toegaan, byna den zelfden tyd in

agt, als die van de voorgaande. [Doch el-

ders gingen zy eerft omtrent den Middag o*

pen. Mappi Hifi, Plant, Al/at, p. 22].

3-
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3, CoNvoLvuLUS peregrinus cosrukiis folio ohlongo.

C. B. Pin. p, 295. Convolvulus tricolor. Sp.

Plant. p. 158. Kleine blaauwe Klokjes-Winde.
Derzelver Bloemen oncfluiten zig tufichen vyf
en zes Uuren 's morgens , en gaan 's namid-

dags weder toe. [Zy wordt in de Bloemho-
ven gezaaid.]

4. Phalangium, pario flore^ raimfum. C. B. Pin,.

29. Raji Hi(h Plantar. p. 1193. Spinnenkruid
met kleine Bloemen. Dod. bl. 146.

Deeze gaan omtrent te zeven Uuren 's mor-
gens open en fluiten zigtuflchen drie enviev
Uuren 's namiddags. [Het is eenTuin-Bloem-
plant, die natuurlyk in Vrankryk groeit.]

f. LiLiuM rubrum Afpbodeli radice. C. B. Pin. 83.

Hevierocallis fulvus. Sp. Plant. p. 324. Roo-
de of geele Lelie zonder Bollen. Dag-Lely.
DoD. bl. 314.

Derzelver Bloemen gaan omtrent te vyf Uuren
's morgens open, en fluiten zig te zeven of
agt Uuren 's avonds, ['t Is mede een Tuin-
plant, die Dag-Lely of Dagfcboojie genoemd
wordt, om dat de Bloera in een en Da^ ver-

flenft.]

6. PlantAGO aqiiatica minor. Park. 1245. Raj.
Syn. p. 257. Alifma Ranunculoides. Sp. Plant.

p. 343. FI. Suecica. 2. JNum. 325. Kleine
Water-Weegbree.

Geduurende haaren Bloeytyd opent zy alleen-

lyk haare Bloemen, dagelyks, omtrent den
middag.

7. Caryophyllus fylvejlris prolifer. C B. Pin. p.

209. Raji Syn. p. 337. Diaittbus prolifer. Sp.

Plant. p. 410.

De Bloemen fpreiden zig omtrent te agt Uuren
V. Deel. A 4 's mor-



S Waarneemingen over het

's morgens uit en fluiten weder omtrent éép
Uur 's namiddags.

B. Spekgvla purpurea. J.B. lil. p. 722. Raji Syn,

p. 351. Arcnaria rubra. Sp. Plant, p.423. Spur-

rie , met blaauwe Bloemen.

Deeze kleine Plant is gemeen onder hctKoorn,

in Zandige Gronden. Zy bloeit in Juny^

Haare Bloemen ontfluiten zig tuflchen ne-

gen en tien Uuren 's morgens en gaan tus-

fchen twee en drie Uuren 's namiddags we-

der toe.

p. PoRTULACA latifolia fativa. C. B. Pin. p. 2h'.8.

Portulaca Oleracea. Sp. Plaat. p. 445. Gemce-
ne Porfelein. Dod. p. 1032. Comm. Indig.

p. 92.

Zy opent haar Bloemen omtrent te negen of

tien Uuren 's morgens, en fluit ze weder, ra

dat omtrent een Uur verloopen is. [Het is

een zeer bekend Moeskruid.]

10. FicoiDEs Africana , folio Plantaginis undulato^

micis argenteis adfperfo. Boerh. Ind. Plant. p.

291. Mefenibryanthemum Cryjiallinum. Sp.

Plant. p. 480. Afrikaanfche Ficoides, de Bla-

den als met Diamanten gefpikkeld.

De Bloemen van deeze Plant gaan te negen of
tien Uuren open , en fluiten te drie of vier

Uuren 's namiddags.

|I. Ficoides Africana^ füUo tereti in milos radiatos

abeunte. Toürnef. Mejembryanthemum barba-

tum. Sp. Plant. p. 482. Afrikaanfche Ficoi-

des, met gebaarde Bladeren.

De Bloemen van deeze Soort van Ficoides,

fpreiden zig te zeven of agt Uuren 's mor-

gens uit en gaan omtrent twee Uuren 's na-

. middags digt.

12.
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|2. FicoiDEs folio tereti, Neapolitana^ flore candido,

Herm. Lugd. Bat. p. pja. Kali^ Crajula: mi-

noris foliis. C. B. Pin. p 289. Mefombryatitbe-

mum nodiflorum. Sp. Plant. p. 480, t'icpides

van JSapels, met rolronde Bladeren.

De Bloemen van deeze Plant gaan te tien of
elf Uuren 's morgens open en fluiten wedep
te drie Uuren 's namiddags.

13. Mesembryanthemüm folio Unguiformi latiore,

DiLLCN. Hort. Elth. Mejembryanthemum Lin-
guiforme. Sp. Plant. p. 488. Ficoides met tongsr

wyze Bladeren.

Deeze opent haar Bloemen te zeven of agc
Uuren 's morgens en fluitze omtrent te drie

Uuren 's namiddags.

14. Nymph^a a/Z'a. J. B. III. p. 77c. Raji Syn. p.
36R. Witte Plompen. Meirbladeren. Water-
Roozen. Dod. p. 027. Comm. Indig. p. 81.

Deeze Plant groeit in Rivieren , Vyvers en
Grafcen , en de Bloeinen leggen [gelyk de
BladenJ op de Oppervlakte van 't Water. Ten
tyde van haare uitbreiding, 't welk omtrent
te zeven Uuren 's morgens is, wordt de Steel

opgeregt en de Bloem verheft zig meer bo-
ven de Oppervlakte. In deezen fland blyft

dezelve tot omtrent vier Uuren 's namid-
dags, wanneer de Bloem neerzakt tot aan de
Oppervlakte en zig weder fluit.

ly Papaver Erraticum nudicauk flore flavo odora-

to. Dillen. Hort. Eltham. p. 302. Papaver
nudicauh. Sp. Plant. p. 507. Wilde Papaver
met een naakten Steel eu welriekende geele
Bloem.

De Bloem van deeze Plant ontfluit zig te vyf
Uuren 's morgens en gaat te zevenen 's avonds
weder toe.

y, Deel. A5 i(j.
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16. Alyssoides incanum, foliis firMatis, Toürn. In

ftit. p. 213. Alyjfwn finuatum. Sp. Plant, p
651.

De Bloemen van deeze Plant fpreiden zig tus

fchen zes en agt Uuren 's morgens uit en flui

ten te vier Uuren 's namiddags.

17. Abutilon repem , Alcem foliis
, flore belvolo.

DiLL. Hort. Elth. p.j. Malva Caroliniana. Sp
Plant. p. 688. Kruipende Indiaanfche Malva,

inet Bladeren van Alcea en een vlcelchkcleu

rige Bloera.

Deeze gaan te negen of tien Uuren 's morgens
open , en fluiten zig te een Uur 's namid-

dags.

18. Tragopogon lüteum. Gek. S95' Raji Synopf,

p. 171. Tragopogon prate7i/e. Sp. Plant. p. 789.

Geele Boksbaard of Jofephs- Bloemen. Dod.

bl. 408. CoMM. Indig. p. iii.

In Engeland heeft men deeze Plant, al van

oüds, den naam gegeven van Gaa te viiddag

naar Bed , wegens deeze merkwaardige ei-

genfchap. De Bloemen gaan , in 't alge-

meen , 's morgens omtrent te drie of vier

Uuren open, en fluiten zig omtrent te negen

of tienen 's voormiddags weder toe. Deeze
Bloemen zullen ook haare Waaking , ver-

fcheide ogtenden na malkander , volbren-

gen , indien zy, binnenshuis, gezet worden
in een Flefch met U'ater, en ik heb fomtyds

waargenomen, dat zy, van haaren uiterften

trap van uitfpreiding af, tot een volkomen
fluiting waren overgegaan , in minder tyds

dan een Kwartier. Het bloeit in Juny [en

"wordt ook in de Nederlanden gevonden, zq

in 't Wild, als in de Bloemhoven en Moes-
tuinen, dewyl de Wortel eetbaar is. Men

noemt
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noepit het, mogelyk uit hoofde van die ei-

genlcliap der Bloemen, ook de Morgenjler.^

19. Tragopogon, Gramineis foliis^ hirfutis. C. B.

Fin. p. 275. Kaji Hifl-. Plant. p. 253. Trago-

pogon bybridum. Sp. Plant. p. 7{i9. Roos-koleu-

rige Boksbaard.

Derzelver Bloemen ontfluiten zig tuflchen vyf
en zes Uuren 's morgens, en gaan te elf Uu-
ren weder toe.

20. Tragopogon, Calycibus Corolla brevioribusy in-

ermibus i foliis lyrato-Jinuatis, Hort. Upf. 244,
Sp. Plant. p. 79D. Haller. Hort. Gotting. 2.

p. 419-

De Bloemen van deeze Plant gaan te zes of
zeven Uuren 's morgens open , en fluiten zig

weder tuflchen twaalf en vier Uuren 's na-

middags.

21. SoNCHUs Tingitamis Papaveris folio. ITourn,
R.Aj. Suppl. p. 137. Scorzonera Tingitana. Sp.

Plant, p./öi. Afrikaanithe Ganze-Dillel met
Papavers-Bladeren.

Deeze Plant ontfluit haare Bloemen tuflchen

vier en zes Uuren 's morgens, en zy gaan in

omtrent drie Uuren weder toe.

£2. SoNCHUs rcpens multis Hieracium majus. ]. B.

II. p. 1017. Raj. Syn. p. 163. Sonchus arven-

fis. Sp. Plant. p. 793. Kruipende Ganze-Dis-
tel. CoMM. Indig. p. 57, 58.

Deeze is in de Koornlandeu gemeen en bloeit

in Juny^ July en Augufius. Haare Bloemen
gaan omtrent te zes of zeven Uuren open

,

en fluiten weder tuflchen elf en twaalf Uu-
ren 's middags.

23. Sonchus Icavis. Ger. Raj. Syn. p. 112. Sonchus

Oleraceus. Sp. Plant. p. 794. Zagte of niet

V. Deel. fte-
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ftekeligeGanze-Diftel. Hazen-Latouw. Dod.
bl. 1004. CoMM. Indig. p, 107.

Haare Bloemen breiden zig te vyf Uuren 's

morgens uit en fluiten weder omtrent elf of
twaalf Uuren 's middags. [Zy is overal aan

de Wegen te vinden en een iaÜig Onkruid

in de Tuinen en Moeshoven.]

24. SoNCHUS Icevü laciniatm cosruleus. C. B. Pin. p.

124. Raj. Hift. Plant. p. 225. SoticIjus /Jlpi-

nus. Sp. Plant. p. 79^ Alpifche ofBergGan-
ze-Di(lel , met blaauwe Bloemen.

Dezelven ontfluiten zig 's morgens omtrent zc"

ven Uuren en gaan te middag weder toe.

05. SoNCHUs tricuhilalis ^ folio cufpidato Raj. Syn.

p. 163. Sonchus a/per arborefcens. C. B. Fin. p.

124. Soiicbus palujlris. Sp.F\2Lnt. p 793. Boom-
agtige Ganze-Diitcl.

Zy fpreidt haare Bloemen omtrent te zes of ze-

ven Uuren 's morgens uit, en fluitze weder

omtrent twee Uuren 's namiddags. [Dit Ge-

was, dat wel een Mans langte hoog groeit,

komt voor aan de Zeekant of in Rietlanden

en op Moeraflilge plaatfen.]

26. Lactvca- fativa. C. B. Pin. p. 122. Sp. Plant.

p.79j. Salade. Tuin-Latouvv. Dod. bl. 1006,

1007.

Zy opent haare Bloemen omtrent zeven Uuren,

en fluitze te tienen 's voormiddags.

27. Dens Leonis. Ger. 223. Raj. Syn. p. 170.

Leontodon Taraxaeum Sp. Plant, p 798. Paar-

debloem, Paapenkruid, Kankerbloemen. Dod.
bl. 992. CoMM. Indig. p. 31.

[Deeze Plant is, gelyk iedereen weet, in de

Weiden, aan de Wegen en in de Tuinen
zeer gemeen.] Zy bloeit vroeg in 't Voor-

jaar
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jaar en nog eens in den Herfft. Haare Bloe.

men j die te vyf of zes Uuren 's morgens o-

pen gaan , fluiten te agt of negen Uuren 's

voormiddags*

28. Dens Leonis hirfutus , leptocaulos , Hieracium

di£tus. Raj. Syn. p. 171. Leontodon hifpidum.

Sp. Plant. p. 799- Stekelig Paardebloem-
Havikskvuid.

Deeze Plant opent haare Bloem omtrent te

vier Uuren 's morgens , en houdtze uitge-

fpreid tot 's namiddags te drie Uuren. In

Mey.
ap. HiEKAciüM minus prcemorfa radice. Pauk. 754.

Raj. Syn. 164. Leontodon Jutumnale. Sp. Plant,

p. 799. Havikskruid met afgebeten Wortel
of geele Duivelsbeet. Dod. bl. ^97. Comm.
Indig. p. 58.

Deeze Plant, [die in de Velden en Weidlan-
den zeer gemeen is,] bloeit in July en Au-
gujlus. De Bloemen gaan omtrent te zeven
Uuren open, en blyven zo, tot omtrent drie

Uuren 's namiddags.

3:). PiLosELLA repetis. Ger. 573. Rat. Syn. p. 170.
Hieracium Pilofella. Sp. Plant. p. 8co Krui-
pend Muizen-Oor. Dod. bl. 9c. Comm. in-
dig. p. 87.

Zy is in zandige drooge Velden zeer gemeen,
b'loeijcnde in Juny en July. Haare Bloemen
gaan omtrent te agt Uuren 's morgens open
en fluiten zig om twee Uuren 's namiddags.

31. Hieracium Murorum folio pilofijjtmo. C. B. Pin.

p. 129. Raj. Syn. 163. Hieracium Murorum.
Sp. Plant. p. S02. Comm. Indig. p. j8. Men
noemt het, in Engeland, Franfch of Gulden
Longekruid.

Het groeit aan oude Muuren en bloeit in Juny
V. Deel. en



2i| Waarn£i;mingen over. het

en July. üe Bloemen gaan omtrent te zeg

of zeven Uuren 's morgens open , en fluiten

zjg weder te twee Uuren 's namiddags

32. Hi^v.\ciu^i fniticofum a7igiifiifolium majus. C.B,

Pin. p. 129. Hieracium umbellatum. Sp. Plant.

p. 804. Smalbladerjg Heefteragtig Haviks*

kruid. Gemeen groot Havikskruid. Het eerfte

van DoD. bl. &97. Comm. Indig. p. 58.

De Bloemen van deeze Plant fpreiden zig om-
trent te zes Uuren 's morgens uit, en blyven

open tot vyf Uuren 's namiddags.

33. Hieracium fruticofum latifolium birj'utum. C, B.

Pin. p. 129. Raj. Syn. 167. Hieracium Sabau^

dum. Sp. Pianr. p. S04. Heefteragtig Haviks-

kruid met breede ruige Bladeren.

Het groeit in BoITchen ; bloeit in Jwiy en Ju-

ly. De Bloemen zyn in haaren uitgefprei-

den ftaat , van zeven Uuren 's morgens tot

een of twee Uuren 's namidduj^s.

34. HiERAciuiii Montanmn Cichorei folio. Raj. Syn.

p. lóo. Hieracium paludojum. Sp. Plant. p.

638. Flor. Suec. 2. No. 702. Havikskruid mee
Bladeren van Suikerey.

De Bloemen fpreiden zig omtrent te zes Uuren

's morgens uit, en fluiten zig omtrent te vyf
Uuren 's namiddags.

35. Hieracium Horten/e floribiis atro-purpurnfcenti'

bus. C. B. Pin. p. xi'Pj. Hieracium jiarantia-

cmn. Sp. Plant, p, 8di. Tuin Haviks-KruiJ

roet donker Oranjekleurige Bloemen, of zoet-
ruikend Indiaanfch Muizen - Oor.

[Men houdt het voor Liefhebbery inde Bloem*
hoven.] De Bloemen blyven uitgefpreid van
zes of zeven Uuren 's morgens tot drie of^

vier Uuren 's namiddacs.

36. Hieracium luteim glabrum y five minus birfiitum.

J»
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J. B. Raj. Syn. p. löy. Crepis TeStorum. Sfi.

Plant. p. 807. Dak Haviks-Kruid.

De Bloemen fpreiden zig uit , omtrent vier

Uuren 's morgens, en gaan tegen den mid-

dag toe.

37. HiERAciuM Alpinum Scorzonem folio. Tourn.

Inftit. p. 472. Crepis Alpina. Sp. Plant. p.8oö.

Berg - Havikskruid met Scorzonere Blade-

ren.

De Bloemen ontfluitenzig, 's voormiddags om-
trent vyf of zes , en fluiten weder te elf

Uuren.

38. HiERACiUM I)<?rafzj Leonis folio , fiore fuwoeruhen-

te. C. B. Pin. p. 127. Raj. Hill. Plant, p.231.

Crepis rubra. Sp. Plant. p. 8o5, Havikskruid

van Apulie, met vleefchkleurige Bloemen.

Zy blyven uitgefpre'd, van zes of zeven uuren

's morgens, tot 's namiddags te een of twee

Uuren.

39. HiERACiuM EcbioideSf capitulis Cardui benedi6li.

C. B. Pin. p. 128. Raj. Syn. p. löö. Picris

Echioides. Sp. Plant. p. 792. Ofletong.

Het komt voorop Walletjes om de Haagen,en
aan de kanten der Velden , bloeijende ia

Auguftus. De Bloemen fpreiden zig 's mor-

gens te vier of vyf Uuren uit, en fluiten

nooit voor den middag. Somtyds blyven zy
zelfs tot negen Uuren 's avonds open.

40. HiERACiuM Alpinum latifolium ^ hirfiilie inca-

. num , flore magno. C. B. Pin. p. 128. Raj.

Syn. p. 167. HypochcBris maculata. Sp. Plant,

p. 8 IC. Breedbladerig Hongarifch Haviks-

kruid.

De Bloemen zyn in haaren ftaat van Waaking,

van zes Uuren 's morgens tot vier Uuren na

den middag;
V. Deel. 41.
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41. HlERACibM ramofum florihus amplis , c:ilycibnr

valde birfutii , foliis oblongis obtufis: &c. Raj.

Suppl. 144. 7Ö. Hypocbceris Acbyropborus. Sp.

Planc. p. 810.

Deeze Plant opent haare Bloemen omtrent te

teven of agt Uuren 's morgens, en fluit ze

weder omtrent twee Uuren 's namiddags.

42. HiERACiUM minus , Dentis Leonis folio ohlovga

glabro. C. B. Pin, p. 127. Hypocbceris glabra.

Sp. Plant. p. 8 11. Klein Havitcskruid met

Paardebloemsbladeren.

Deeze fpreidt haar Bloemen omtrent te negen

Uuren 's morgens uit , en zy gaan 's mid-

dags, te twaalf of een Uuren, weder digt.

43. Hi^RACiüM falcatum alteriim. Raj. Hift. p. 256.

Lapfana^ calycibus fru£lus undiqiie patentibus
^

radiis fubulatis , foliis lyraiis. Hort. Upf. p,

245. Sp. Plant. p. 812.

De Bloemen gaan omtrent te vyf of zes Uu-

ren open , en fluiten tuflTchen tien en eea

Uuren 's middags.

44. Hf.dypnois annua. Tourn. Infl;it. p. 473. H30-

feris Hedypmis. Sp. Plant. p. 809.

De Bloemen ontfluiten zig 's morgens te ze-

ven of agt Uuren, en fluiten weder te twee

Uuren 's namiddags.

4j. Yhv.xKhcwiu Montanum alterum lepto-macrocaiilorif

Col. Raj. Hift. 234. Lapfana Cbondrilloides.

Sp. Plant. p. 812. Berg- Havikskruid , me%^.

lange dunne Steeien en kleine Bloemen.

De Bloemen zyn , in haaren uitgefpreiden of
waakenden ftaat, van vyf of zes tot omtrent
tien Uuren 's morgens

46. CiCHOREUM fylveflre. Ger. emac. 284. Raj.
Syn. p. 172. Cicboriim Intybus. Sp. Plant. p.

813. Wilde Suikerey. Don. bl. 989. Comm.
Indig. p. 2j. Het



Vaaken der' Bloemen; / ij

tiet groeit aan de kanten der Velden en in de

Koornlanden. Het bloeit in Auguftus en Sep-

tember-. De Bloemen gaan omtrent te agt Uu-

ren 's voormiddags open , en blyveri tot te-

gen vier Uuren 's namiddags uitgefpreid.

47, Calendula arvenfis. C. B. Pin. p. 275. Raj.

Hift. p. 338. Calendula officinalis. ,Sp. Plant.

1^. 921. Goudsbloemei. Comm, Indig. p. 20.

[Het is in de Tuinen gemeen.] De Bloemen
houden zig uitgefpreid, van negen Uurca

*s morgens toi: drie Uuren 's namiddags,

48i Calendula /o/mx dentatis. RoijENi^Prodrom.

p. 177. Miller. pag. 50. Tab. 75. Fig. i. Ca-

lendula plüvialis. Sp. Plant. p. 521. Afrikaan*

fche Goudsbloem met getande Bladeren.

De Bloemen blyven van zeven Uuren 's mor-
gens tot drie of vier Uuren 'siiamiddags uit-

gefpreid, LiNNiEUs merkt aan, ten opzigc

van deeze Plant ^ dat, indien haare Bloemea
niet omtrent haaren gewoonen tyd 's mor-
gens open gaan , men dien dag byna van Re-
gen kan verzekerd zyn, uitgenomen, dat

zy geen aandoening heeft van Donderbuijen,,

Pbil. Botanica, p. 275.

4^. So^cuüs pedunculisfquamatis f foliis lanceolatis

indivijïs fejfilibiis. Hort. Upf. p. 244. Flor,

Suec. 2. No. 6<jo. LaSluca Saticis folio ^ flore

cmruleo. Amman. Ruth. p. 211. Sonchus vaa
Siberië, met Wilgebladeren.

Van deeze Plant is aanmerkelyk, dat, als haaï

Bloemen 's nagts open blyven , het den vol-

geüden dag doorgaans zal regenen, ibid.

H.

V. ÜEÉL. B VËil-
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'

S T R Y K-
E N

TREK - VOGELEN.
\_Getrolken uit J. T. Klei'n HiJi.Avium Prodromus.']

5 1-

IN het onderzoek, waarde Strtk-Vogelen
blyven en de Trek- Vogelen na toe ver-

huizen, naadat zy een groot gedeelte van het jaar

hun verblyf by ons gehouden en hunne Jongen

groot gemaakt hebben , koomen zekerlyk de His-

.torifche Berichten der Reizigers en de herhaalde

Waarneeraingen der Natuur-onderzoekers in aan-

merking, beveiligende, by voorbeeld, dat dee-

ze en geen e Vogelen in Zee op de Schepn koo-

mende vliegen, na verafgeleegene en aan geenen

kant des Oceaans grenzende Werelddeelen verhui-

zen e*") ; dat de Leeiirikken uit de warme Landen

in

(*) Sloane I. p. 51. „ 't Is zeer gemeen , dat verfchei'

„ den La;id-Fogelen dus verre in de Zee gedreeven ivorden »

„ en op de Schepen vallen vermoeid en afgemat van 't vlie-

„ gen ". Die Schryver heeft zelf wel 40 niylen van de

\\a\ Leeurikken op zyn ^hip gekreegenj en 100 mylen
• van
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iri het voorjaar na Iiunrie gematigder vèrblyf-

plaatfen wederkeerende ^ zeer vet geworden

zyn;

van Madera eenen Sperwer , die 'er droevig uitzag (p.
22.) terwyl integendeel de Meeuwen, (p. 27.), by troii-

peii van het Eiland Barbados meer dan 200 mylen ver zig

by dag in Zee ophouden , fchioon geenc Trek-Vogelen
2ynde ; keerende tegen den avond weder ftrandwaarts.

Zoo heeft ook Mahtens (Hoofdft. 2.) verfcheiden Vo«
gelen, zelfs MuJJcben en eene zwarte Kraay, aan boord
gekreegen. Zulke Vogelen, zoo verre van het vafte land

voortgedreeven , koömen eindelyk in het water om

,

niet langer kunnende vliegen en Van honger bezwyken-
de , als wettende den weg niet om weder na het vafte

land tekeeren. Vergelyk ;du Tertee II. p. 55. Si tót,

que l'ón approcbe des terres de l'Europe, Von commence de

voir des Oifeaiix de proye , des ^luettes, des Chardonnerets

É?c. , qui, êtants emportées par les vetits
,

perdent la vüs
des terres

, £f font contraints , de Je venir percher fur les

mats ^ fur les cordages des navires. Waar uit valt op te

maaken, dat Bellönius [Sing. Obf. L. I. c. IX. p. 21.]

Over de Vogelen , die by de Eilanden Zante en Morea
op zyn Schip kwamen zitten , als mede (p. 202.) over

zekeren l^alk en nog eenen anderen Vogel, zoo grooc

als een Hoen, een gants verkeerd oordeel heeft geveld,

als over Trek-Vogelen , die na elders verhuizende wa-

ren (Oifeatix paffagers). Hier naa zullen wy iets zeggen

van de Kwartelen, dev/elken de zelfde Schryver op zyn

Vaartuig gevangen heeft. Della Valle is het nopens

deeze Vogelen met Bellonius eens ; dewelke daarenbo-

ven L. II. c. XVII. voor eene zekere waarheid opgeeft,

dat bynaa alle Vogelen de Zee overvliegen. Ik zoude zelfs'

Catesby's Stintel, fchoon op Zee door hem gevangen,

voor zulk een Trek-Vogel niet verflyten; als mede niet

den Uil [Catesby PrJef , p. VIL] , den Sperwer en eeni-

ge Zwaliiwen, onder den 26flen graad, N. B.y tuiïcheri

V. Deel. B a ^M^
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zyn (*) ; dat leevendige Dieren , in de hnrde

koude van den winter, diep onder het water ia

't ys bezet raakcn (f) j als mede , dat de Zxcalu-

Ken, uit haare zomerwooningen na het Noorden

Avederkeerende , en de vorft op handen zyndc,

haare behoudenis in de rietboflchen zoeken ; ea

dcrgelyke Waarnecmingen meer.

§11.

Vooraf is 't noodig te verklaaren wat wy raeC

de benaamingen van Strïk- en Trek - Vogele:^

meenen. Stryk-Vogelen noemen wy die , de-

Vv" eiken jaarlyks wel in de lente en den zomer by

ons huishouden en broeden , doch in den herlll

en tegen den winter in fchoolcn zig verzamelen j

hunne gcboorteplaatfen uit gebrek aan lecvens-

on-

jlfrika, en Amirlka , cp omtrent 600 mylen afftands lus-

fchen beide de \rere!ddeelen , aan fcheepsboord gevan-

gen. De Heer Graaf Marsigli is het, volgens bericht van

ï). QuiNCT [Mem. fur fa "cie II. Part. p. 146 q^ fuiv.1

met die Schryverew eens , die van gevoelen zyn dat de

Vogelen na andere werelddeelen verhuizen. „ Nous eu-

„ mes pendintnotre trajet de la Mediterrane: ledivtrtijjemfnt

„ du pajfage des Oijeaux des Pais Septer.trionaux de l'Eu-

,, rope aux Meridionaux de Vylfrique, mus les voyicr.s fou-

„ vent venir reprendre baleint Jur nos arhres , nos antennes

,

„ nosm/tts, nos cardages, &c. (^ Je fan-AliariJer avec nos

„ gens ". Onder ankre Vogelen kwamen op het Schip

vlieger» een Spreeuw, een Leeurik en Z\iialuv:en : De be-

roemde Schryver voegt 'er by , dat zulke Vogelen den
alkikortfren weg n^eraen ever de Engtens , Kaapen,

ScBici-
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onderhoud verlaaten ; en van tyd tot tyd en van

plaats tot plaats op de aar-de nederitrykcn om d§

Jcoft te zoeken; verzamelende zig op huane reize

by huns gelyken , die zy hier en daar onder weg
aantreffen ; gaande voor eenigen tyd geheel uit

ons vaderland weg, 't zy in het openbaar, het

zy in Itilte ; doch , naa het afleggen van hunne

^ur, op de zelfde wyze tot ons wederkeerendc,

en hunne voorige woonfieden betrekkende. Zul-

Jke Vogelen noemen onze Vogelaars Siryk-Vogi~

len : by voorbeeld , de Vinken , Syzen , Leeurik-

hn^ enz. , om dat zy by tuffchcnpoozingen ia

fchoolen op de aarde ftryken, 't zy op de wegen,
't zy in de velden , 't zy aan de kanten der bos-

fchen in het hout, of by de meftvaalten, worden-

de op hunne tocht verfcheidenlyk , op baanen,

als anderszins
,
gelokt en gevangen. Sommigen

van

Schiereilanden en Eilanden , j'i7 ^ en a
, ^ enfin at Je

Vshir pTcber fur lis equipages en verder : ,, Neus

„ apprenms è s Nuturalijies que plujieurs d'entre tux ptr-

„ tem au bec un feflu de paille êu un irin de bois leger ,

,, qu'ils Ie pejent doucement Jur lafuperjicie de l'eau
, ^ que

„ n'appuiant de[jus que l'un des deux pies , l'auire êtant en

1, rair êtcc une de leurs ailes deployée au vent, ils-fefou-

„ tiennent pendant un tems Juffjant pour reprendrs balein^

,, jufqu'i un r.utre Jiation".

(*) \Vy houden 'c liever met Willcghbt. p. 149. daar

voor, dat de Leeurik, in de niet al te geftrenge winter^
verwonderiyk vet word ; he: welk hier naa zal biyken.

(!) Dit wedervaart ti«n Kikvorfchen, WatciflekkeD ,

Oefters en Moffelen , enz.
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Van deeze Vogelen gaan het vaderland niet uit
^

fen blyven 'er den geheelen winter over.

Tkek-Vogelen noemenwy daarentegen die Vo-

gelen, dewelken uit andere geweften met geheele

zwermen tot onskoomen^ en in 't begin of op het

einde van den herfft weder buiten ons vaderland

verhuizen ; of die wel den zomer hy ons over-

blyven en 'er ook broeden , doch tegen den herfft

en winter, 't zy dan in fchoolen, na andere lan-

den wegvliegen , 't zy het element der lucht ver*

ïaatende, zich te water begeeven , doch in de

lente uit de plaatfen , daar zy overwinterd heb-

ben, tot ons wederkeeren. Onder deeze Trek-

Vogelen is niet alleen Veld- maar ook Bofch- en

"Water-gevogelte ; met welken laatften naam wy
niet alleen die foorten noemen , welken vlies- en

2wem-pooten hebben , maar ook die , welken

grootften deels loffe vingeren hebben , en op de

ftranden of in de moeraifen en poelen, van Vifch-

jes, Slekken , Kikvorfchen en andere kruipende

Dieren en Infekten gewoon zyn te leeven.

§111.

Nog moeten wy vooraf aanmerken , dat even

als de Viervoetige Dieren buiten de grenzen der

byzondere werelddeelen , waar in zy gebooren

zyn, niet treeden (*) , het ook alzoo zeer waar-

fchyn-

(*) Zoo koomen de Leeuwen , Tygers , en andere

Wilde Bceften van ^Jii', in Europa niet, fchoon zy hun
*~ •" ncn
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Ichynlyk k, dat de. Vogelen in het werelddeel

hljven , waar in ze gebooren zyn en niet buiten

des-

nen roof zoo wel uit Europa als uit ^fïë kunuen bekoo»

iTien ; daarentegen weder hebben de Europifche Beereii

of Wolven niets gemeens met de Afiatifche dieren. Merk-

waardig zyn de woorden van den vermaarden}. G. Gme*
Z-tN,in de Voorreden van zyne Siberifche Flora ,p.XLlll.

en verv. „ Ik heb my niet kunnen verbeelden Afië inge-

„ treeden tt zyn , voor dat ik aan de Rivier Janiska ge»

», koomen was. Tot die hndftreek toe heb ik haauw*

,, lyks eenige andere dieren gezien, dan zulken, welken

,, ook in Europa huishouden. Naauwlyks zag ik andere

„ plantgewaffen of andere foorten van Aarden of Stee-

,, ncn,- en de algeheele gedaante des gewcfts, tot daar

a, aan toe, kwam my als Europifch voor; maar van de

„ Janiska af , zoo wel Ooft- als Zuid- en Noordwaarts

„ aan , vertoonde zig het aardryk geheel anders. Ni|

„ kwamen my verfcheide Dieren, welken ik nergens nog

„ gezien had, onder 't oog", enz. Vcrgelyk QuiKcy,

p. 145. Dès qu'on a paffe la ligiie on ne rencontre plus des

vionjires marins de cette efpéce, ^ les ajiimaux^ que nourit

Ie grand ocean, ne Jont pas moins différents de ceux qui vi-

^ent dans nes mers, que Ie font les animaux de terre de ces

regions éloignées de ceux qui fe muUiplient paxmi nous.
_ ,. >

lis la mêms fapn, que Von experimente fur les contitients dés

4iffcrentes regions du globe dans les differentes efpcces de ver

getaux ^ d'animaux qui s'y produijent, Willuchky ver-

wondert zig, dat dfc Ojevaars niet na Italië trekken, de-

wyl het, zegt hy, zeker is, dat zy voor 't begin des

winters uit Duitfchland na zoelere en warmere geweden

verhuizen. Hier over verwonderen wy ons niet. In 't

Noorden zyn zy aan een min gematigd of warm klimaat

gewend : ze zouden alleen moeten verhuizen om aan

voedfel te geraaken. Veelen blyven 'er byons, opge-

vangen, de winters over, gevoed wordende met Vift:h.

V. Deel. B 4 «^
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deszelfs landpaalen verhuizen , om hunne woon-

lleê in een ander van de drie wereldgedeekens te

veftigen ; met welke gedachten echter wel bc-

ftaan kan , dat men nu of dan eens eenen enke-

len Vogel uit het eene werelddeel in het ander,

uit Afië^ by voorbeeld, in Europa , vervloogcn

vind. Ook worden de Vogelen, die geheel en

alleen als Aardvogelen op 't vafte land leeven

,

door geene noodzaaklykheid altoos gedrongen om

den Oceaan of Archipel over te vliegen (*) , ja

zeer veelen van de Europifche Watervogelen bly-

yen

Het zou hier de zaak zyn, of de Ojevaars, in Italië aan-

Zoomende, aldaar hun voedfel zouden vinden. Kikvor-

fchen , Slangen, HagediiTen , en wat dies meer is,

hebben overal , hoe gematigd de geweften ook moogen

zyn, hunnen ruütyd, naadat zy in andere jaarfaizoenen

hun werk verricht hebben. De Ojevaars zouden gevolg-

lyk zeer flegt beraaden zyn, wanneer zy,kwans\vyze om
de koude in Duiifchland i^etTik te ftaan, na Italië ver-

huisden, om 'er van hong^ te fterven. Is het eene af-

gedaane zaak, dat de Ojevaars na warmere piaatfen ver-

huizen, dan volgt noodwendig, dat aldaar tegens den

winter die Dieren weder levendig zyn moeten , op wel-

ken de Ojevaars aazen. Dat deeze Vogelen des zomers

riet in Italië vernomen worden, komt ongetwyfeld daar

van daan , dat de warmere geweften voor hen lot voort-

tecling van hun gedacht niet goed zyn , fchoon aldaar

anders voor hen in den zomer zeer ruime overvloed van

fpys te vinden zyn zou.

(*) Gelyk wy dit hier beneden wegens de Vogelen van

Spitsbergen en Lapland zullen aanmerken : waar van daan

het ook komt, dat eenige Amerikaanfche WatervQjjelcn

gcmeenelyk de Schotfche Eilanden aandoen.
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Ten of binnen de grenzen (f) , of houden zig, daar

buiten gevloogcn zynde , alleen maar in ^fié of

/imer'ika aan de buitenfte en naaftbelende Kufteii

op , als de meefl: overeenkoomende zynde me;:

hunne natuur en leevenswyze.

l IV.

Nog valt 'er , eer wy ter zaake koomen , op

te merken , dat onze Inlandfche Vogelen , die

van zoodanige geflachten zyn als 'er ook in de bei-

de Indien gevonden worden , eenen geheel onder-

fcheidenen aart, gants verfchillendekoleuren, en

andere neigingen hebben dan die in de huliën woo-

nen,

(f) Alhoewel Bellonius wil [Sing. Obf. p. 223.] dat de

Buropifche Watervogelen des winters in Egypten gaan

broeden. ,, Les Oifeaux de riviere qui communement fe re-

„ tirent des Pais Septentrionaux en temps d'hyver fe vont

„ rendre en Egypte, ^ la convent leurs petits fcf s'eji re-

„ tournent l'Eté": en p, 226. getuigt hy, in de maand
September eene Berg-Eend gezien te hebben, welke haa-

re Jongen in den Nyl geleidde; welk Bericht tegens den

Schryver zelf dient : te weeten, dat deeze Vogel geen

Noordfche maar een Afrikaanfche Bert; -Eend moet ge-

weeft zyn , die in den zomer hebbende zitten te broe-

den , nuin'tvoorfl; van den herffthaare Jongen haduitge-

kreegen. Voor 't overige is 't eene afgedaane zaak, dat

de meefle Vogelen, en de nieefte andere Dieren, alleen

maar op gezette tyden, zeer veelen flegts eens in 't jaar,

/door de minneluft gedreeven worden en zig vermengen.

De Ojevaars behoeven dus in 't geheel niet na den Nyl
te trekken om 'er Jongen uittebroeden.

V. Deel. J5 5
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nen (*)• In de uitcrfte gedeeltens van Europa

^

die de naaftcn zyn aan Amerika , en in Amerika

zelf, vind men Lyibrs, Leeurikken, Muflchen,

KcmhjtQVS [^Coccothraitjies^ , Vinlccn , Bailert-

Nachtegaalcn , Nachtegaalcn , Meeuwen , «Ry-

gers, Wulpen, Ganzen, Eendvogelen, Hoen-

deren van allerlyc foort , en meer anderen ; maar

fen eerften ziet men dat zy allen voor verre weg,

liet grootfte gedeelte in uiterlyke gedaante en in

^oleurcn zeer veel van de onzen verfchillen (j}.

Wy hebben Kool- en Tortelduiven, enz. , maar

wie zou gclooven willen , dat de JCool- en Tor-

telduiven, die men in Noord-Amerika vind , Eu-

ropifche Vogelen zyn , de welken van hier na

Amerika verhuizen? Zou die beweegreden daar-

toe genoeg zyn, dat zy by den winter van een

ieder zoo gemeenzaam niet als de MulTchen ge-

zien worden? Voor de noordelyke Vogelen is

de uitgcftrcktheid van Europa groot genoeg om
'er in rond te zwerven , en in di; eene wereld-

deel vinden zy van tyd tot tyd verandering ge-

noeg van klimaat, en van gewellen, welken hen

den

() Naar waarheid berichten ons de Reizigers , dst

'er , by voorbeeld , in Oofi- en Weft-IndiS Ritigdiiiven

2yn; maar 't is zeer verkeerd daar uit te willen befliii-

ten , dat onze Ringduiven Vogelen zyn, die na de In-

dien verhuizen ; dat ook de onzen gevolgelyk alle jaa-

ren uit de Indien tot ons wederkeeren.

(j) La Beauté des coulcurs, dont leur plumag! cft orné.
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den noodigen voorraad van leevensmiddelen ver-

fchaffen.

Dan , laaten wy , eer we van nader by de vcrr

huizingen der Inlandfche Vogelen gade Haan, een

tochtje doen na Noord-Amerika , tot aan de Pro-

vintie van Carolina; door Virgin ie wederkeeren-

de , zullen wy over de Straat Davids trekken

,

in Groenland aanfchepende ; daar van daan na Ys-

land en Spitsbergen j en omdat we geen tyd heb-

ben om ons ergens lang op te houden, zoo zullea

wy den kortften weg door Lapland en over den

Bothnifchen Golf neemen , om op den gezetten

tyd aan deeze zyde van de firanden der Ooftzee

in ons Pruiffen weer te keeren. Op dit reisje

bclooven we ons veele ontdekkingen, die de His-

torie der Vogelen in een meerder licht zullen kun-

pen zetten.

§ VI.

Waarom wy dan alle de Carolinifche Vogelen.,

welken tot onze kennifle gekoomen zyn, 't zy

In-

l^ Ie rnpport
, qu'ils ont Ie pias Jouvent avec les plantes

dont ils Je noiirrijjent , ou qu'ils Jrequentent, Sec. Catesby
/ FrifJ. p. IX. ö* Remarques fur les Oifeaux d'Amerique.

p. XXXV. generalement parlant les Oijeaux d"Amerique ]ur-

fajjtnt ceux d'Europe pour la beauté de leurs plimes; mais

ils leur Jont tres inferieurs paur la douceur du ramage, -

' V. Deel.
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Inboorlingen dier Provincie en alle uur aldaar voor

de band , 't zy Siryk- of Trek-Vogelen , byeen

verzamelen en in aanmerking neemen zullen: het

welk ons zeer veel gemak zal geeven in te oor-

deelcn over onze Iniandfchen. ^oo weeten \\y

by bevinding

I. Dan alle de foorten van H^vikken inboor-

lijigen zyn en gccne buitenlanders, en dat zy in

hunne gcboortcplaatfcn het geheele jaar door ovcr-

blyven.

IL De Geitenmelïcer of Dagsla.ap {Caprmul-

gus'] houd zig 's winters in Carolina en Virginic

niet op , omdat de Torren , Kakkerlakken en an-

dere Infekten , waar op hy aalt , zig fchuU be-

geeven hebben ; weshalvcn deeze Vogel (ten zy

gy wilt dat hy zig in een hollen boom begraaft)

zig van tyd tot tyd na andere plaatfen zal fchynen

ie begeevcn , opdat hy zig met aas , uit Zuid-

Amerika te haaien , in het leeven behoude , en

dus 5 na 't voorttrekken in een ronden kring, op

den gewoonen tyd weder in Carolina aankoome.

III. De Koekoeken moeten , of omdat zy ver-

wqndcrlyk vet w^orden , des winters fchuil in

eene flaapziekte liggen, of den Geitenmelker op

%j\-\Q reize kort volgen ofvooruittrekken , dewyl

zy niet dan van Ruspen en Spinnen leeven. Moog-

lyk leeven zy , als de Mormeldieren , opgefloo-

tcn , en dient hen hunne vettigheid om 'er op te

tceren tot de lente toe. Daar zyn ooggetuigen

,

fchryft Cyprujïus aan Franzius, p. 1304, diè

bc-i-
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beveftigen, dat de Koekoek^ geduurende de herffl en

*s winters , ztg verjchookn houd.

IV. De Pappegaai broeit in Carolina ; maar

trekt , de leeftocht aldaar ontbreekende , zuid-

waarts aan. Catesby : lisJe nourr'tsjent de grat-

nes des cypres öf des fepns des fommes ; tl vient en

üutomne des volées jntiombrables de ces Oijeaux dans

les vergers , ott ris font un grand degat , car ils ne

maugent que les pepins ; cejont aujji les fepns , /rui

les attirent dans la Virgmie^ mit eft Pendroit du

Nord Ie flus elo'tgm. Bygevolg is de Pappegaai

geen Vogel , die uit Amerika verhuift.

V. De Carolinifche Rystvogel komt in Septem-

ber , als de Ryfi: in Cuba en de daar by gelecgene

Eilanden weg is, in Carolina, vliegende in eei\

kring het land om, en ongelooflyke' fchade aaa

de Inwoonderen toebrengende. En moet hier

wel degelyk opgemerkt worden, dat zy, uit Cu-
ba gaande , zig afzonderen , de mannetjes van de

wyfjes ; koomende de laaften alleen in Carolina.

Zy gaan echter niet buiten de gi-enzen van Ame-
rika , want zy zoeken en lullen geene andere fpys-

dan de Ryftkorrelen.

VI. De RiNGDUiF verhuift , doch niet dan bin-

nen Araerika's grenzen Deeze Vogelen koo-

men in verbaazende groote menigte uit Noord-

Amerika in Virginie en Carolina , zulks de tak-

ken der boomen , waar op zy by troepen neder-

koomen , 'er dikwils van breeken , en zy gaan

voort na 't. Zuiden j Ou ils (opdat wy Catesbï''s

V- Deel. woor-
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woorden houden) trouvsnt iim plu: grande alon-~

ilance S plus de Jorie de grandée de Bayes , dont ils'

Jont abjolument frtves dans Ie JSord, a caiije des ge^

lees S de ne'iges. ^ NieuportS ^ Phaladelphse

^

landts mi'lis fasjent^ on les Ure de desjus les bal-

eons , ö? des to'its des maijons , ^ ^ la nouvelle jin-,

gieterre on les fait tomber avec des longues perchez

dans les endroits ^ ou ds Je couchentpenjant la nuiti

*jfe n''ai rien p'c Javoir des heux , d''ou tls viennent ^

^ ou ils font leurs petlts
^
que par un Indien de Ca-

nada, qui me dit, qu^il les avoitvü faire letirsn'ids

Jur Ie bord de r'iviere de St. Laurcut, la oii il en

avöjt tue è coup de fufil. Il ejl Jurprenant^ qu'oii

n'en voit jamais rcvenir aucune , du moms de cé

cSté l^. On ignore abjolamsnt
,

quel chemin ils

prénnent. Zoo vermoeden wy gevolgelyk, dat

zy langks eenen anderen weg na 'c Eiland St.-

Laurent wederkeeren , van waar zy gckoomcn

zyn , en jaarlyks de reize hervatten door Virgi-

»ie en Carolina. Daar en tegen

VII. Overwintert de Carolinifche Tortelduif

in Virginie en Carolina, nooit daar van daan gaan-

de; gelyk ook niet

• VlII. De RiNGDUIF MET DEN WITTEN KO?, die

in-" de nabuurfchap van Bahama het geheele jaar

ovcrblyft.

IX. De graauwe en roffe Lysters gaan mede

nooit heen ;• maar

X. De bruine Lyster? (eene geheel andere

foort van Kopenviekjes dan de onze) koomen by

troe-



Stryk- en Trek-Vogelen. ;^

troepen over in den winter: doch zy blyvenal*

ie tydcn van het jaar op Maryland over.

XI. De Loodverwige Kramsvogel houd zync

woonfteé op de Eilanden Andros en Ilathera;

zynde eene geheel andere foort van Kramsvogel

dan de onze.

XII. Het KLEINSTE Carolinifche Lystertje blyft

over.

• XIII. De Leeurik met den geelen keel , die

uit het Noorden komt , is een Wintervogel in

Carolina
,
gaande vroeg in de lente weder hecn.

XIV'. De Dubbele Leeurik: blyft over , vlie-

gende niet biüten de grenzen van Noord-Amc-

rika.

XV. De gemeene Mltsschen blyven 'er ins-

gelyks.

XVI. De zwarte Sneeüwmusch is 's winters

wel in Carolina; maar men zegt dat hy in het

begin van den zomer heen gaat ; doch de Boom-

mufchjss blyven'.

XVII. De }-oode Kernbyter is een inboorhng

van Nieuw Engeland, en men vind hem tot by

de grenzen van Florida. Den hlaauwen heeft Ca-

TESBY niet dan in Carohna , en wel in 't zomer-

faizocn
,

gezien.

XVIII. De Bahamafche Vink en Virginifche

Vlasvink, met die van Nieuw York, verande-

ren van woonfteé niet.

XIX. De driskokurde Vink , welke naar di3

onze wel wat zweemt, neftelt in Carolina, op

V. Deel. de
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4e Oranjcbooraen ^ en is een Stryk-Vogel. „ 7/r

ne demeurmt pas dans ce fais pendant Phyver^ &:

n'entfent pas fort avant dans les terres ; je n''en a't

jamais vü è^omil/es^ angloifes, de kmer'^. Ca-

TESBY.

XX. De hlaaince Vlasvink, een Bcrgvogcl)

blyft over ; 150 mylcn ver van Zee.

XXI. De Zydenzwans of Pestvogel is een

inboorling. De onze is fraaijer van koléuren. Die

van Amerika en de onze zyn bygevolg verfchil-

lende in foort.

XXII. Het bïaau-we Bastert-Naghtegaaltje^

een zeer gemeenzaam en mak Vogeltje, gaat

nooit weg.

XXIII. De Wielewaal, die men daar te land

Bahhnore noemt , maakt 'er zyn nederhangend

neft én blyft in Virginie en Maryland.

XXIV. De piirfre Zwaluw ,• zoo genaamd ,

verdwynt uit het gezicht tegen den winter. Zy
is geene Zwaluw , fchoon haarc ftaart gedeeld

zy. Zy neftelt ook niet gelyk de Zwaluwen ,

maar in de rceten en gaten der huizen.

XXV. De VLIEGENSTEEKEllS,of VyGEN-EETERS^,

waar van zes foorten zyn, worden 's winters niet

vernomen, Zy gaan na 't Zuiden , en keeren in

de maand April te rug.

XXVI. AUe de Meezen overwinteren in Gj^-

rolina, gelyk de onzen hier te land.

XXVII. Het Bloem- of Honigzuigertje gaat

legen den winter met zyne Jongen uit Carolina

;

en
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jcri Catesby zelf heeft ze , in den winter, op St.

Domingo gezien. „ 'J'ai vü ces Otjeaux pendant

„ toute l'année , farce qti'ils y trouvent une Jucces-

jj Jion conttnttelle de fleurs ^ desqtielies ilsJe nourrh^

^, Jent'''' ; wederleggende daar mede Hernandez.

XXVIII. Het Paapje of Roodstaartje [i^»-

tjci-ila] ziet men 'er des zomers.

XXIX. De Strandlooper vertoeft mifTchien

het geheele jaar door in Carolina-, omdat Gatesby

fehryft, c^eji hjeul endroit., ou j^en ai vü. Zoo

ook

XXX. De Kievit. lU demeurem , zegt de

zelfde Schryver ^ toute l'année è ia Caroline & did

Virgtfiie.

XXX r. De Flammingo blyft in Guba en de

Bahama-Eilanden.

XXXII. De hlaauwe Ryger word 'er alleen

maar in de lente vernomen.

XXXIII. De kleine witte Ryger neftelt in Ca-

rolina ^ en gaat op den herfft weg.

XXXIV. De Roerdomp is 't geheele jaar door

op de Bahama-Eilanden te vinden.

XXXV. Het Vt^ouD-aapje (een klein Ryger-

ije of Roerdompje) gaat na 't Zuiden.

XXXVI. De Lepelaar komt 'er tegen 't ein-

de van den zomer met den regentyd, en gaat in

't laatft van Oétober weer heen.

XXXVII. Zoo doet ook eveneens de witte en

gmauwe Wulp.
XXXVIII. Maar de roode Wulp blyft. „ Ces

V. Deel. C „ Oi^
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» Oijeaiix freatientent les cötes des Ifjes de Baha-

„ tna , S d'autres endroits -, on les vott rarement

„ au Nord & au Sud de Tropiques ".

XXXIX. De ScHOL-AAicsTER houd zig altoos

aan de ftrandcn van Carolina en aan de Bahama-

"Eilanden op.

XL. De Skolvers (foorten van de Basjaner

Gans) zyn daar ook in groote menigtens.

XLI. De Meeuwen blyven 'er.

XLII. Zoo ook het kleine Aarsvoetje in de

zoete wateren.

XLIII. De Canadasche Gans komt uit Noord-

Amerika in Carolina, en gaat 'er weer na toe.

XLIV. De Eenden in 't algemeen blyven 'er

'in de zoete wateren en draflche valleijen.

XLV. De ZwAANEN, in groote menigte, zyn

*s- winters in Virginie door de Laat [p. 83.]

gezien, als mede graauwé en witte Kraanvoge-

"len met zwarte vlerken , en nóg verfcheide an-

dere Vogelen , wier gedaante en naamen den Eu-

ropeëren onbekend waren.

5 VIL

" Die met aandacht op deeze Lyfl: van Anieri-

kaanfche Vogelen let , zal wel haalt gewaar wor-

den , welken van dezelven Stryk- en welken

Trek-Vogelen zyn. Ik zou ze allen liever Stryk-

dan Trek-Vogelen noemen ; want zoo van de

ouden als van de laatere Schryveren worden ei-

gen-
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genlyk die Vogelen gezegd te Trekken ofte ver-

huizen^ dewelken zig tegen den winter uit huil

geboorte-geweft hoog in de lucht begeeven en na

een geheel ander van de vier werelddeelen ver-

trekken , keercnde in het voorjaar weder na het

werelddeel te rug, daar zy zyn van daan geko-

men. Hier van daan is het , dat byna alle onze

Noordfche Vogelen , zelfs onze Kwartelen , door

hen gezegd zyn na Afr'tka ie verhuizen; terwyl

ondertuiTchen niet een eenige Vogel van de on-

zen my bekend is , dewelke buiten de grenzen

van Europa trekt. Alle de Vogelen , welken

van de eene plaats na de andere zwerven , vluch-

ten niet voor de koude of zyn voor de hitte der

zonne bang^ maar, overal zig na toe begeeven-

de, enkel om aas te zoeken^ treffen zy overal^

daar zy koomen, voor eenigen tyd de noodige

leeftocht aan ; zoo zwerven zy herom in eenea
i-ondcn kring en koomen ter rechtef tyd weer
in hunne geboorteplaatfen, die alsdan op nieuws
van genoegzaamen voorraad voorzien zyn. De

^

Overigen teeren op hün vet , of houden zig in 'c

vaderland des winters met weinig voedfel te vree-

Öerl. Wanneer zig de Infekten van verfcheidene

foort in Carolina verbergen
, gaan de Vogelen

heen ^ die aldaar van de Infekten leèven , zoe-

kende in de nabuurige landftreeken de bloedeloos

ze diertjes op, welken zig nog niet verborgen

hebben ; en zoo gaan zy voort van het eene ge^

weft na het andere. ï3c Ryjlvoge/en en K'tngdui*

V. Deel. C 2 v4fi
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•ven van Carolina vertrekken uit de eenc plaats

Tiiet na de andere, dan wanneer zy alles, wat 'er

voor hen te vinden was , verflondcn hebben. Om
nog meer te zeggen, in Noord-Amerika hebben

wy nergens eenigen Eiiropifchen Vogel aange-

troffen , uitgenomen miirchien de Zwaan alleen

,

indien deeze anders met waarheid voor een Eu-

ropifche, en niet, gelyk veel waarfchynlyker is^

voor een Noord-Amcrikaanfche moet gehouden

worden : waarom zou dat werelddeel zoo wel

geene Zwaanen uitleveren als het onze ? te meer,

daar het allerley foortcn van Eenden en andere

Watervogelen, die wy ook in Europa hebben,

voortbrengt ? Maar laaten wy ons niet te lang

ophouden: wy moeten verder gaan , en wel doof

Ysland en Spitsbergen na Lapland , op dat wy op

onzen tyd onzen wandelkring volemdigen en weer

in ons Pools PruilTen aanlanden moogen.

% VUL

Volgens de berichten , welken de Heer An-
DERSON verzameld heeft , zyn 'er in Ysland groo-

te menigtens van de zwarte Ravetjs ; ook vind

men 'ef witte Smeiiwhoenclers^ en Arenden^ van

verlcheidene foort; Gieren^ en Valken^ van wel-

ke laaflen jaarlyks een zeker getal na Denemar-

ken word overgebracht ; daar zyn ook groote en

kleine Uilen ^ en gehcele legers van Strand- en

Zee-Vogelen. Onder de Ganzen zyn 'er Mar-

p-ee-
C9
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geeztn , Helz'wgers en Eider-Eenden ; onder de

Duikers Lommen , Zaagbekken en meer anderen :

van alle welken ook in Groenland en de Straat

Davis zeer groote menigten huisveften.

By Spirstergen ontmoeten wy met Fr. Mar-

TENS zeer weinige Vogelen met enkele of loffe

vingeren ; maar wel zeer veelen met palm- en

vlies-pootcn. Van geenen flegts drie foorten, als

een P.kvierfje,\ü.n de grootte eener Leeurik •, den

Sneeuwvogel \ en eenen verkeerdlyk zoo genaam-

4en Tsvogfl^ die goudgeel en van de grootte ee-

ner Tortelduive i^.

S X.

Maar van de Vogelen met zwempooten is 'er

cene grootere menigte. Men vind 'er (om hier

de eige naamen te houden, welken hy ppgeeft)

I. Den Raadsheer , met drie voor- en geenen

achter-vinger; met een zwarten bek, die rank,

dun (jn fehcrp is; geheel wit van lyf; met zwar-

te oogen en pooten. Hy aaft op Vifch , en zit

op de krengen der WalvilTchen.

IL Groenlandsche Duif , van de grootte van

een Eend ; met een langkwerpigen bek , die fcherp

en van onderen rood , en welks bovenft kaake-

been een weinig geboogen is. De pooten zyn

?eer kort , rood van koleur , en drievingerig.

V. Peel. C 3 Som-
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Sommigen van deeze Vogelen zyn geheel zwart:

anderen op 't midden der vlerken wit met zwart

daar onder gemengd ; en weder anderen geheel

wit. Zy duiken onder water, waar van daan zy

ook Duifduikers genaamd worden.

IIT. Lomben. Zy zyn van bek eveneens als

de voorgaande, doch de hunne is fterker, lan-

ger en nog meer omgebogen. De pooten zyn

zwart , dricvingerig. Van boven is het lighaam

zwart , van onderen wit. Deeze Vogelen zyn

van de grootte van een halven Eend. Zy maa-

ken een kraflcnd geluid ; en zyn de Lommen of

hummen niet, daar V^ormius van fpreekt. Naat

deeze Vogelen heeft zekere Baay by Nova Zcm-

bla den naam gekreegen van Lomt-Baay.

IV. KuTKE GAAP , met ongelyke kaakebee-

nen; zwarte oogen, in een kring ftaandc die rood

is ; zwarte pooten , die dricvingerig zyn ; met

een ftaart als een waaijer ; graauw van kolcur op

den rug en de vlerken ; en zwart op de zyden.

Men vangt ze met vishaaken. Dergelyke Voge-

len vernam Martens ook in de Spaanfche Zee

,

maar hy voegt 'er by
, „ Evenwel is onderfchcid

„ tuffchen den eenen en den anderen ,"gclyk ook

5, tuffchen de Menfchcn en Beeften in dit en dat

5> Land'?.

V. Burgemeester. De grootfte der Vogelen

van dat gewed; met den bek als een Meeuw,
doch lang; hoog op de drievingerige pooten; met

ioodkoleurde vlerken , die aan de punten wit

.zyn,
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zyn, gelyk ook 't geheele lyf is. Hy hangt .in

de lucht even als een Ojcvaar met den ftaart uit-

gezet, en kraflcnde met eene heldere ftem. De
Schryvcr voegt 'er by : „ Ik heb hem ook by de

„ Walruffchen gezien , welker drek hy at, on*

„ aangezien zynen Burgermeefter-ftand ". Wy
denken fchicr dat hy de allergrootfte Meeuw is,

die onze Vadcrlanderen den Zee-Gaus noemen,^.

VI. RoTGE, of RoTTETETjEN , is krom van

bek en zwart van lyf en pooten , welken drie-

vingerig zyn. De buik is wit. Sommigen zyn

bont aan de vlerken; en de vederen zweemen
.wel wat naar haair. De Vogel is zoo groot als

een Spreeuw , en ziet 'er uit als eene Zwaluw

;

hy zoekt zyn aas al duikende, en fchreeuwt gc.-

duurig rottetet tet^ tet let.

VII. Strontjaager , ScHiTVALK , met eca

dikken bek, die Homp, krom en zwart is; met
korte dricvingerige pooten en een breeden ftaart^

uit welke eene enkele pen boven de anderen uit-

ftcckt: hy heeft een zwarte plek op den kop,, en

eenen geclagtigen kring om den hals ; de rug e^

vlerken zyn donker; voor 't overige is hy wit,

en iets grooter dan de Kutke gaap , welken hy
in de lucht zoo lang vervolgt, tot dat diezig van

zyne vuiligheden ontlaft , welken deeze Vogel
dan weet te vangen en inflokt. Schaars zyn dee-

ze Vogelen in dat geweft. Zy fchreeuwen Ija^.

VUL Pappegaaiduiker , heeft onder alle de

dricvingerige palmpooten eenen zoHderlingen bek,

V. Deel, C 4 die
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die zoo wel wat fchynt te zweemen naar een Pap-

pegaaibek. Dezelve is om hoog plat geneepen en

dun, gegroefd, rood en wit geftreept ; de bo-

venfte neb is zeer breed , zwart en omgeboogen.

De onderfte fnavel is korter. De lengte van den

geheelen bek is omtrent drie duimen ; en zoo vee-

ie duimen is by ook omtrent hoog. De pootcn

zyn rood; de oogen ftaan in een rooden kring;

de kop is zwart ; de wangen zyn wit ; hy heelt

een zwarte kring om den hals; de rug en vlerken

trekken mede na 't zwarte ; en zyn buik is wit.

IX. Berg-Eend [doch de rechte niet]. Een

viervingerige Vogel, van de grootte eener mid-

delbaare Ganze ; ook met een Ganzenbek. De
vederen zyn wit geplekt. Het mannetje is zwart

en wit bont ; het wyfje gefcliilderd als een Pa-

trys.

X. KiRMEEüw , heeft een dunnen bek , die

bloedrood en fcherp is. Zy heeft de grootte van

een gemeenen Meeuw; maar ontpluimd zynde,

is zy weinig grooter dan een Mufch. De vlerken

en gevorkte ftaart zyn lang ; de pooten rood met

zwarte nagelen; de wangen zyn wit; het lyf is

graauw glanzig ; de buitenfte einden van de vler-

ken zyn zwart. Diergelyke Vogelen getuigt

Martens by Hamburg gezien te hebben ; maar hy

voegt 'er weder by, dat 'er merklyk verfchil was

tuffchen die en de anderen.

XI. Mallemucke , met een bek die boven en

onder gehoekt , omgekromd en fcherp, is ; met

giaau-
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graauwc pooten , waar aan vier -vingeren zyn.

Men ziet dceze Vogelen ook wel by Hitland. Zy
zitten met zwermen op de krengen -der Walvisr

fchen, en laaten zig, zonder veel tegenfpartelens,

vangen en doodcn. Zy zyn de eerfte Vogelen,

die van de Groenlandsvaarders gezien worden.

XII. Rotgans , is eene genoeg bekende Schot-

fche Vogel.

XIII. Jan van Gent , heeft de grootte van

een Ojevaar; is zwart aan de buitenfte llagpennen;

en alle vier zyne vingeren zyn door liQt vlies der

voeten verknocht.

5 XI.

Deeze gemelde Vogelen neftelen allen in

Groenland , Ysland en Spitsbergen (*) ; zy bly-

ven

(*) Zc\o vertelt Belloniüs dan verkeerdelyk , dat de

Watervogelen uit het Noorden na den Nyl trekken om
'er te nertelen en hunne eijerenijittebroeden : enpag, 226.

„ J^e cdté inerjé ejl rendu fertile , oü les Oifeaiix de riviere

„ Je retirent Vbyvsr, desquels en en voit les Champs ^ prat-

,, ries blancbir, ö* principalement de Cicognes, que les A-

„ gypti^ns a bon droit aiment"; fchpon Maillet en Mas-

CBiER geen het minde gewag van Europifche Vogelen

m.iaken, daar zy anders van veele Egyptlfchen melding

doen. Belloniüs mag In zyn Verhaal wegens de groote

menigte v^n Vogelen by den Nyl de waarheid fchryven

,

mids dat die Vogelen geene Europifche, maar of Afiati-

fche of Afrikaan fche zyn, want de Nyl legt zoo ver van

Afie als van Afrika , en dat hy de Egyptifche Rygers [Ibi-

Hes] voor Noordfche Ojevaars aangezien hebbe. De zelf-

y, Deel,
'

' C
^

de
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ven allen in die geweften , zoo lang zy 'er door

zwaarc flormenniet worden van daan gcdreevcn;

zelfs gaan zy niet van Spitsbergen weg , zoo lang

zy daar de zon genieten en altoos dag hebben:

öat is y geduurende twaalf weekcn en één dag.

Wanneer het 'er begint nacht te worden
,
gaan

zy allen heen, verzamelende zig foorten by foor-

ten, die allen eenen voorvlieger vooruit hebben.

Van deeze Vogelen vertoont 'er zig niet één ee-

nige in Virginic of Carolina , en de mecllen bc-

gceven zig waarfchynlyk na nieuw Groenland of

het geweft van de Straat Davids. Sommigen van

hen koomcn op de Qrcadifche Eilanden en aan de

Schotfche kuften , of ook op de Laplandfche of

Noorweegfche ftranden ; fchoon , wat Lapland

betreft , S, Rheen en SciiEFrERUs in 't algemeen

fchryven , dat de vreemde Vogelen , die 'er koo-

meii, van het Zuiden aanvliegen, en 'er broeden.

Laa-
•

de aanmerking zou 'er te maaken zyn op deezes Schry-

vers aantekening, wegens de Land- of liever Bofch-Vo-

gelen, welken hy aan de geene zyde des Nyls op de ber-

gen en in de zanden waargenomen heeft. ,, öe l'mitre

„ cêté fablo7ietix elevé 07i y voit les Vautours , Sacres Egyp-

„ tiens , Mihns, ö* autres fnrtes d'Oifeaux^ds cbarogne".

En wy verwonderen ons hier in 't geheel niet over de

Watervogelen uit de Roode Zee, en over anderen, die

uit Afia en Afrika op gezette tydcn na den Nyl kooiiien

vliegen. Die Watervogelen vinden daar alsdan voorraad

van Watergediertens, Viffchen en Infekten , terwyl de

Scherpvogelen uit het gebergte v>eder op dit Watergevo-

«elte aazen. Voor 't overige is het eene ontwyfelbaare

waarheid, dat ten tyde van 't vertrek der Vogelen uit

Vs-
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Laatcn wy dan naagaan, -welke Vogelen men in

't Noordelyk gedeelte van Lapland \yaargenomea

hebbe?

5 XII.

De Laplandcrs liouden , volgens O. P. Niure-

mus , geene Vogelen naa , welken zy voeden.

Sam. Rheen, een Bedienaar desGodlykenWoords

in de Pitha-Lapmark, verdeelt de Vogelen ia

Water- en Land-gevogelte ; welke gemeenc or-

de ook ScHEFFERUs gevolgd heeft. Niureniu^

fchryft, dat de zwermen van aankoomende Wa-
tervogelen zoo groot zyn , dat ze verduifteringen

van het zonnelicht (als donkere wolken) veroor-

zaaken , en als zy ergens nedergevallen zyn om
te aazen of te overnachten , meer dan een half

myl ver gehoord worden (*}. Men vind 'er

LDen

Ysland en Spitsbergen de Nyl weder vry eng geworden
is , zulks die Vogelen , zoo wel qm leeftocht als om een
gunftiger Klimaat te genieten, veel eer na Amerika,
Duitfchland en Poolen, welke landen hen veel nader by
geleegen zyn , verhuizen zouden ; hatende aan den Nyl
zyn byzonder gevogelte. Om nu niet te zeggen, dat zy
geen van allen noodig hebben na Egypte te trekken, ora

•er hunne Jongen te broeden.

(*) Hy geeft de ftreek niet te kennen, uit welke dee-

ze heyriegers aan koomen vliegen. Ondertuffchen fchynt

bet vermoedelyk, dat zy, op de Laplandfche grenzen aan-
gekoomen, zig verdeelen en na verfcheidene landftree-

ken voorttrekken, de reize alleen by dag vervorderende.
Met naame befchryft Schefferus eenen Vogel, als zei.

den buiten Lapland vernomen wordend©, welkeo ik nog»
V. D£iiL. thans
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I. Den Knyper of Zaagbek , welke volgens

dien auéteur geen vreemde Vogel is. Ik heb

hem nevens andere Watervogelen en derzelver

eijeren wel uit Gothland gekrecgen.

II. LuMMEN , onder welken naam Sciiefferus

riet alleen de Duikers , maar ook alle de overige

Aarsvoeten fchync te begrypen.

III. ZwAANEN noemt ook S. Rheen in het by-

y.onder, als die met groote fchoolen uit de Noord-

zee in Lapland koomen aanvliegen. Wy giffen

,

éerhalven , dat de Zwaanen van Carolina geen

Europifche Vogelen gcvveeft zyn , ten minften

geen Hoogduitfche , Poolfche of Pruiiïfche Zwaa-

nen.

IV. Van Ganzen en Eenden is 'er in Lapland

cene groote menigte, van welke echter Scheffe-

Rus gecne byzondere foorten opgeeft. Maar op-

merklyk is het geen hy 'er byvoegt : „ Dat van

„ alle de Laplandfchc Vogelen eenigen ook elJers

„ gemeen zyn , doch dat 'er fommigen zyn , die

„ nergens dan in dat Noordelyk geweft gevonden

yf worden ". Het ware te wcnfchcn , dat hy

deeze, alleen aan Lapland eigene. Vogelen had aan-

geweezen. OndcrtulTchen is 't buiten alle twy-

fel, dat verfdieidenc van de reeds genoemde en

van de volgende Land- of Bofch- en Watervoge-

len niet enkel in Lapland, maar ook in Sweden.
Fin-

thans meermaalen in handen gehad heb. Hy is de eerftc

van de bier boven ftaande.
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Finland, Schonen, Ingermanland , Lyfland,Lic-

tliauwen, Courland , Poolen en Pruilien woonen.

V. Den grooten Ouriiaan ; en

VI. Den kleinen Ourhaan. De kleinen zyn

in Lapland zoo gemeen niet als de grooten. By
ons zyn zy genieener dan de grooten. Daar veel

Bojch is , vind men aUerhanJe vliegend Wild, als

Ourhaanen , doch weinig Berkhoenders (*) ; Rheen.

ScHEFFERUS vocgt 'cr by , dat 'er van de groote

Ourhaanen ook altoos geen even groote menigte gevon-

den uord ; en O. P. Niürenius , Wonderlyk is

het,, dat zy Jonmylen etlyke jaaren achtereen uegbly-

^^" Ct) 1 ^^^^-^
-i

^^^ ^y "v^sderkeeren
,
gejchied zulks

in zoo groot aantal, dat ''er de Laflanders meerder

vansden dan nuttigen kunnen.

VIL Het Hazelhoen , een der voornaamfte

lekkernyen van den Laplander, en een Vogel,

die 'er in ongelooflyke menigte gevonden word.

fVIII. Het Sneeuwhoen, of Hazelhoen met

Haazepooten , 't welk in de lente en in den

herffl: van koleur verandert. Jn den winter zyn

deeze Vogelen gants wit als Jneeuw ; tegen V voor-

jaar worden zy graaitw als de Berkhoend«ren. De
Hen-r

(*) In Courland zyn ook de kleine witte Berkhoen-
deren.

(t) Bygevoli^ trekken zywcl iiit Sweden, (alwaar, pe.

lyk ook op Schonen, eene groote overvloed van deeze
Voqelen is), na Lapland, doch niet dan wanneer zy in

de Sweodfche wildernifTen geen voedfel meer vinden kun-
nen , of 'er al te fterk zyn voortgeteeld.

V- Deel.
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Hennen , fchoon mede 's winters wit wordeiidt',-

behouden echter eene enkele zwarte flagpen. S.

Riteen.

§ XIII.

Van Patryzen in Lapland maaken de gezegde

Schryvers geen gewag, omdat 'er geen zyn. Zy
beminnen gebouwde Akkers; en die vind men
by de Laplanders niet.

Dit voorenftaande nu zy genoeg wat aangaat

de Vogelen in Amerika en in de louter Noorde-

lyke gcw^eftén ; veelen van welken in Sibbald's

verheerlykt Schotland zyn aangetekend ; welk

boek de nieuwsgierige Leezer , als tot vervulling

van 't geen wy overgeilagen hebben , iia kan

zien; Laaten wy nu, door Fin- en Lyf-land in

Pruiflen wedergekeerd , onze inlandfche , zoo'

Stryk- als Trek-Vogelen, in aanmerking neemcn.-

l XIV;

Het éenigfte geflacht van de Twée-vingerigei

als ook het eerfte en tweede geflacht van de Drie-

vingerige Vogelen , te wecten , de Struis j Bajlard-

Jinds en Ka[naris zyn in Pruiflen niet dan van el-

ders gevangklyk aangebracht. De Trafgans in-

tegendeel (O/-/ Avium
, § 14.) woont by ons ^

zelfs in den winter. De kle'ine Trapgans heb ik

maar eens gezien: 't was een wyfje; en ik weet

tiiet of dezelve van elders koome , dan een in-

. boor-



ï

V Stryk- en Trek-Vogelen. 47

boorling zy; alleenlyk kan ik getuigen dat zy

vul rype eijeren was.

'
S XV.

Uit het vierde geflaclit van 't tweede Geziit

der Vogelen , is de Kievh^ Plevier en Strandloo-

per gemeenzaam onder ons. Wy weeten by on-

dervinding, dat de Kievitten by groote troupeii

in de uitgeftrektc Moeraslanden van Lithauwen
en in de akelige Wilderniflen aan de grenzen van

Pruiffen overwinteren. Wy twyfelen ook niet

of de Plevieren doen het zelfde. De Strandloo-

per houd op onze ftranden huis in de zomermaan-

den , maar bezwaarlyk kan men zeggen wanneer
die Vogel overkomt of weer vertrekt. Miffchien

gaat hy tegen s den herfft met de Snippen na En-
geland of de Nieter ^ of zwerft van verblyfplaats

tot verblyfplaats voort langs de Zeekuften van
Vrankryk en Spanje tot de Straat toe, en keert

van daar by ons weer te rug, in 't geheel niet na

Afrika overvliegende; alwaar genoeg Strandloo-

pers eigen inboorlingen zyn.

§ xvr.

Noch Schol-aakpers , noch Dun-heenen of Maf-
henders \iHcematcptss S Hmantofus'] verncemen
wy in ons Land , zoo ver ik wecte.

V. Deel.
§ XVII.
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§xvir.

Het eerfte geflacht van 't derde Vogel-Gezin ^

dcPappegaai, naamentlyk , (Ord. Av. § 15.) is

een Indiaanfche Vogel. De Carolinifche zwerfc

ohi binnen Amerilcat.

l XVIIL

fie Slechten , (Ord. Av. § 16.), als de zwarte ,

groene en bonte , met den Vraa'ihals
,

gaan uit

Pruiflcn niet. De blaauwe [Sitta] is geen Speclit,

maar de allergrootfte van de Meezen. Wat den

Koekoek belangt, (OrJ. Av. § 17.), daar hebben

\vy hier voor reeds van gefprooken in § VI. En
de Tsvovel weet een ieder dat het geheele jaar

door by ons blyft, huishoudende by nacht in ga-

ten , aan de hooge kanten der rivieren , en daar

in ook by den zomer de Jongen uitbroedende.

i XIX.

Het vierde Gezin is zeer talryk. De Aren-

den ^ (Ord. Av. § 20. 21.)) trekken niet heen^

Verkcerdelyk gelooft men , dat de Yslandfche

Havikken na Noorwegen verhuizen, (waar van

daan het komt dat gemeenlyk de Yslandfche Val-

ken ISfoorweegfchen genocind worden). Zy trek-

ken iioch na Duitfchland, noch na Italië, en nog

veel minder ria den Nyl. Zoo trekken ook de

Valken van Tunis niet verder dan in den Archi-

pel
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^1. Wanneer in Pruiffen de bladeren van het

geboomte vallen^ veranderen de Havikken van

wooning , zig keerende na de naaft aangrenzende

digte boffchagienj daar zy veilig van viervoetig

Wild en allerly gevogelte leeven ; vertoonende

zig meenigmaalen aan de Reizigers ^ die deeze

boffchen moeten doortrekken. Tegen de lente

verlaaten zy die verblyfplaats ^ en koomen ^ foort

by foort, in de dunner bewalTchen wilderniffen

,

Uit welken zy langks de open velden met meer

gemak te roof moogen vliegen. Zoo heb ik den
Oden van Fèbruary 1747 uit Marienburg een Sck/-

Arend^ [_Aqitifa Afiataria]^ en op deri igden vah

de zelfde maand een Göud^esn-Arend{Aqu'tla fut*

10a Jeu Aitred} varl de LüfthoÊve Grunau bekoo*

men.

lïet zelfde , dat zoo even van deeze Vdgèleii

gezegd is, heeft ook plaats omtrent de Glerek

t^Ord. Av. § 22. 23.). üLy houden zig op aan dè

kanten der boffchen ; fommigen , die Ook op Vifch

üazen, wöonen by dag aan de poelèft en rivie*

ren, vlaffende op 't overfchot, welk de Viffcherè

achterlaaten. Ik zelf heb ze eens midden in deil

winter aan den weg eene Kraai zien zitten kluiven',

Vari de Valken (Ord. Av. § 24, 25.) heb ik »eé

een in een bofch, en nog twee te Koningsbergen

gefchooteri. ïn 't jaai 1747 op den 6^^^ van Fè-
bruary kreeg ik van Marienburg de Valk met
geele pooten en dèn zwarten bek; en eenige da^

gen daar na drie graauwbonte K^t-Uihn van de
V. Debia D. twee-
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tMecie gcoottè.' De grootfte foort ,. die Schuif-

0:t genaamd word , hooren wy in Dantzik *s

winters zeer dikwils by den nacht. Ik bracht 'er

ïn. den, winter van 171a ecne lecvcndig uitEbbin-

^getLj: duathy door defchoorfteen-pyp was neder-

•^evalilen. De Handwerken , Klauwieren en Ne~

'g^tfJooJs!T~l^hafiii^hlyv&n by ons den winter iA

^e ttünen «n heggen aan de wegen over.

, naii.

§ XX.

(H . .j . . . - . . ...
' Nicmant 3 -denk ik , twyfclt 'er aan , of de

^avens , Jyaa'ijen.Qn Kaainveti (Ord. Av. § 28.^

Ulyven in den winter by on^s huisveften, aazende

op allcrlye Krengen en afval van de becüen. De
gemeenc Aakper laat zig ook des winters zicn^

gelyk mede de Gaai en Nootenkraaker. De S^reeti-

pen ^ meen' ik, gaan met de Kievitten na groot

Polen.. , In Engeland blyven zy den geheeleii

winter over. Uit Sweden gaan zy, volgens ge-

tuigenijs van LinnjEus, tegen den herfft jia Scho-

nen. - Waar de Duitjche Pappegaai of blaauws

Aakper \_Garr.iiIiis Argentoratenps^ blyve, (OrJ.

Av. § 2.9.)» kan ik niet voor vaft zeggen. Ik ge-

loof voor 't naaft dat zy in de Ruihfche Ukraine,

of in Krims Tartarye zig ophouden , daar zy ge-

noeg. Iceven kunnen van het koorn ^ welk aldaar

in 't open veld op lioopen legt , trekkende door

4e vclder^ van Polen derwaards heen.

( in . § XXL
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5 XXI.

Alle de foorteiï van Lyfler:^ ook de zwarte of
Merels^ nefteleii by ons in menigte ^ en blyvert

^er in den winter ; zynde opmerklyk , dat, fchoow
deeze Vogelen in zeer groot aantal jaarlyks by
ons broeden, wy echter daarenboven in den herfil

Öngelooflyke menigten van uitlandfche Lyfters by
ons krygen. In Pruiffen alleen worden 'er mil-

Jioenen gevangen. In den herfft van 't jaar 174^
zyn in de Stad Dantzik 30.000 paar Lyfters op den
accyns aangegeeven ; en die 'er te fluik inge-

bracht, of even buiten de Stad in de herbergen^
op de landhoeven èn in de tuinen gegeeten wor-
den, zullen ongetwyfeld wel een driemaal zoo
groot getal uicmaaken. Dewyl wy nu waarge-
nomen hebben , dat de heyrlegers van dit gevo-
gelte uit Lyfland door Courland langs de kuft varr

de Ooftzee in Pruiffen rukken , zoo kan hét naauw-
lyks anders zyn ^ of dè Lyfters, die Lapland en
Siberié verlaaten , moeten zig, met die in Lit-
thauwen en Lyfland geteeld zyn ^ op de toclit

famenvoegen , om 'er mede voort te zwerven.
Hunne uittocht duurt omtrent veertien dagen n;;^

St. Michiel. Zy gaan tot over het Alpiefch ge-
be;-gte , van waar de kleinfte foort op de Wyn-
tergen in Italië trekt, om naaleezing van de drui-
ven te houden: en die 'er overblyven, keeren,
ftaahet afleggen hunner tocht, als in een kring,
^oor Schonen en Sweden, weer na Lapland en
VvDfel, D2 Sv-
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Siberië te rug. Zy koomen dan niet in Amerika

of Ooft-Indië ; die gewellen hebben hunne eigen,

van de onzen genoeg onderfcheidene , Lyfters.

Wat ondertuÜchen de Water-Merel zy, van wel-

ke de Schryveren fprecken , weet ik tot op dit

ijur niet zeker, en uit de afbeeldingen en befchry-

vingen daarvan kan ik niet wyzer worden (*),

De R'niglyjler is zcldzaamer by ons dan elders.

Ik weet niet zeker of hy in PruifTen neftele, dan

met de uitlandfche tot ons overkoome ; dit weet

ik, dat ik 'er in den winter een leevendig gc-

kreegen heb ; en daar befiuit ik uit , dat ook dee-

ze foort in onze boffchen den winter kan overbly-

ven. De Beemor , Zyihnjiaart , of Pejivogel [Gna^

fhaltis hyemalïs'} is een Vogel , die tot ons , zoo

men zegt, uit Bohemen komt.

5 XXII.

Van de Leeiinkken {Ord.Ati- § 31.) zyn'er iri

PruifTen niet meer dan drie foorten : de Ku'tf-

Leeurik, de Pieper en Veld-Leetn-'ik; zy verhui-

zen niet. Ik heb 's winters de Kuif-Leeurikkert

met de Muffchen en Kneuen meermaalen by de

boeren -werven gezien. De Piepers zwervelt

gints en her om, uit het eene bofcb na het ander,
' en

() [Ik heb 'er dit naajaar een' in handen gekreegen

»

die by Bloemeiidaai gevangen is, en welke ik naar 't lec-

ven heb laaten uitfchilderen. DeBefchryving en Afbcel'

ding vol^t op dceze Verhandeling. N.]
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«n de Veld-Lceurikken dwaalen in fchoolen flegts

voort binnen de grenzen. Midden in den winter

heb ik 'er verfcheiden gefchooten ; en de kinde-

ren in Dantzik weeten wel, dat in 't laaft van de

maand Fcbruary de Veld-Leeurikken , by hand-

zaam weeder, in menigte ter markt gebracht wor-

den, verdwynende deeze Vogelen echter weer

uit de nabuurfchap in dat eigen jaargety, indien

het op nieuw koud word en ftormig weeder maakt.

Zy houden ondertuffchen by fchoolen hun verblyf

onder de fteenen , en onder de wortelen der ou-

de Eikeboomen. Dit weeten de Voffcn , die

deeze winterwooningen ontdekt liebbende, 'er

de Vogeltjes raeermaalen uithaalen en de vederen

voor 't hol laaten leggen. Willughby heeft reeds

aangetekend , dat de Leeurikken in Engeland des

winters, als de koude niet overmaatig ftrcng is,

verwonderlyk vet worden. Zy gaan dan ook

niet uit Engeland verhuizen ; maar worden 'er 's

winters met de Snippen ter markt gebracht.

§ XXIII. •

I

Onder de V/iegenJJeehrs of Vygen-eeters [Vtce-

duU~^
, (Ord. Av. § 32.) , manken de Nnchtegaalen

(Ord. § 33.) de eerfte bende uit. Indien eenig

gevogelte den naam verdient van Strykvogd^ 't is

gewis de Nachtegaal. Hy woont altoos kort bo-

ven den grond in 't laagc hout en de heefters, zoe-

kende geen ander aas dan de kleinere foorten van

. V, Deel. D 3 In-
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Infekten , en wel inzonderheid de Mieren en

haare zoogenaamde Eijeren. Zoo draa de Mieren

voor den dag koomen, is 'er de Nachtegaal, leg-

gende Iiaare eijertjes al vroeg op de aarde in de

ruigte. De Mieren verdwynende ,
gaat ook de

Nachtegaal ftryken , zoekende al zuidwaarts aan

in gunftiger oorden de overgebleevene Spinnetjes

en Mieren op, die zig daar nog niet begraavcn

hebben. Zeker is het dat zj in April zig weer

vertoonen ; en ik houde het daar voor , dat zj

met de Zand-Zwaluw aan de hooge en zanderige

oevers , of onder de wortelen van 't geboomte

hier en daarin holen den winter al flaapende door-

brengen. Dat zy zig fchuil begeeven, heeft Aris-

TOTELES reeds beweerd , en is door Franzhjs ftaan-

de gehouden. Paftoor Zornius, Catesby en Ed-

WARDS moogen dit voor eene oirgerymde Helling

houden. Maar zy fchyncn niet wel bedacht te

hebben, dat zeer veele andere dieren van den ge-

heelen winter in hunne winterlcgers éenen en-

kelen nacht maaken, geduurende welke zy flaa-

pen. Jo. Cajus was reeds van gevoelen, dat de

Zeevogcl , dien de Engelfchcn Ptipn noemen

,

als ook de Koekkoek en de Zwaluwen , zig verfchoo-

len [_Ranorum p. 98.] : opdat ik nu niets zegge

van het MorineWter en van andere viervoetige

beeften.

sxxiv.
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Van de derde bende der Vygèh-eet^rs y (Of^.

/iv. § 3505 waar van wy fommigen Paapjes^ of

Roodborpjes en Kwikpaartjes noemen , verbergen

zig eenigen , en anderen gaan eenzaam l>erom

zwerven. Groote zwaarigheid zou ik maaken in

ze na Amerika te verwyzen. Men leeze de Ijft

naa van de Amerikaanfche Vogelen; en men. zal

'er niet een eenigen van de zoo even gemeldea

vinden. Dit weet ik zeker , dat ik 's vi'inters

mede op de Wolven uitgegaan, mpermaalen, on-

der andei e Vogelen , in het bofcli dat aan lit-

thauwen grenft, door 't geraas van de klopjacht,

Roodpaartjes [_Rutici/Ias'] vernomen heb. Zor-

Nius zelf heeft in 't jaar 1741 verfeheide RoodHrp~

jes \Rubeculas'] des winters in zynen tuin gehad >
dewciken hy echter onder de tedorfte Vogeltje^

telt. Die beeftjes hebbea bygevolg geen gebrefc

aan voedfel gehad. Zoo heeft hy ook in dien ei-

gen tuin des winters een Sysje vernomen. Wat
zal ik zeggen wegens 't Wmtej-komnkje en 't Goud-

haantje [Trochylus^ & Regulus cripatus five B/os

Ca/endi//ee'] .? Men vind ze beiden immers ,• den

geheelen winter door, onder de takken en ife dö

ïïcggen. Catésby zegt van hèt Gotcdhadntje.^

(^pp. p. I3w) „ Cet Oifeau y qui efl Ic plus petiè-

„ de tous nos Oifeaux Europeè'ns^ e/i aujji un habi-

„ tant du nouveau monde , comme de randen , £ƒ

^ dans leurs latitudes Mra7/^/ej ", . Maar,. 't yplgt;

y. Deel, P 4 niet,
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iiiet, „ in Amerika vind men Goudhaantjes, hy-,

„ gevolg zyn die Goudhaantjes Europifche Vö-

,,
geitjes (*>'',

S XXV.

De DagJJaa^ of Geitenmelker (Ord. Av. § 37.)

is verdweenen , zoo draa de Torren en dergelyke

infekten uit het gezicht zyn. Hy ondergaat

een dergelyk lot als de Amerikaanfche , of als de

Gjerzwa/uw, die wy allen weeten dat 's winters

in de gaten en reeten der oude gebouwen zig te

flaapen legt , of hy volgt de Sfreeuiven op haar©

tocht.

5 XXVI.

De Meezen vreezen voor' geen winter, en vin»

6en overal ,
geduurende dezelve , haar voedfel.

Ze zyn nut in het geboomte : uit welk zy de Ry-
pcn-neften en eijertjes der Ringruspen (die onbe-

grypelyke fchadens doen) met gadelooze vaardig-

heid weeten te verwoeften ; kloppende met haare

bekken de eijertjes aan ftukken.

Op gelyke wyze neemen buiten des Lands

grenzen hunne verblyfplaatfen niet , de Haver- en

Gerji-Kneuën ^ Kernbyters^ Kniis- en Appel~Vin-

ken (Ord. Av. § 40. 41. en vervj. De Sneeuw-

vogel [^Pas/er nha/isj trekt voort. In het begin
'^ des

(*) [Ik heh 'er in 't begin van deezen winter 1759 ver-

ithdden gezien in <je üaarkmmei jlout. N.)
cvvu ' (i .

•
.
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4es winters komt hy jnager by ons aan uit Lapr

Jand , en by fchoolen voorttrekkende door groot

Polen tot aqn't Carpatifch gebergte, komt hy iji.

ide maanden van Fpbruary en Maart vet by ons

te rug, Hy gaijt in grpote menigte niet door

Duitfchland ; wordende voor 's I^oning^ tafel en
aan de Prinfen , uit Pruiflen overgezonden na Ber-

ïin. Dat de gemeene foorten van Mujjchn ons,

ook in 't hartjp van den winter, tot verveelends

loe byblyven , weet een iedpr. De Riemujch

Jcen ijc nog niet genoeg , om 'er met zekerheid

jetwes van te zeggen. Vinken en ^ysjes hebben

wy den geheelen winter door; en de Pumrtjes

ziet men allerwege op het overfchot van de zaa-r

lien der Diftelplanten nederftryken,

J XXVII,
'

Opmerkenswaardig is het , dat de Sneppen (OrJ^

Av. § 46.) in ongelooflyke menigtens in den Icn-

tetyd op onze moeraffige landen vallen, en 'er

overal gebroed hebbende , tegens den hprfjR; by
geheele fchoolen wegvliegen

; geduyrende de ^p-

mer in Engeland niet gezien worden; en juift in

^et naajaar, enden geheelen winter door, aldaar

zig ophouden , vertrekkende 'er niet weder van
daan dan tegen \ voorjaar. Onze Sneppen gaan
dan, ofna 'Engeland^ of na de Niefsr^ om pp een
van beide die plaatfen te overwinteren. De Strand-

ioopers en Tuurehttren zyn aan <ie Houtjneppett na^-

V. Deel, D 5 veN
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véTwaiitf^hajit' d'éezèn gaan nliffchien met hen,

of trekken mooglyk diep bofchwaarts in^ na de

tnocraffigc plaatfcn. Het heugt my, dat ik eens

Voor eenige jaaren j in de maand Maart , terwyl

't vriezend wêeder was , op myne reize na 't

Dorp Prailfl: ^ o^ de laage heuveltjes , eenc menig-

te van Ringduiven, Leeurikken^ Kicvitten cit

Tuureluurs byéén gevonden heb , en Dr. Chr.

Bernhaïidi heeft my verhaald , dat hy op moer

taflige plaatfen in de bolfchagien , des winters, on-

der andere Vogelen ook Strandloopers opgedaan

heeft.

g XXVIII,

Wy hebbcH in 't geheel geen Honig- of B/osm-

zttigertjes (^Ord. Av. § 49O De Graaimffechten

(Ord. § 51 .) houden ook huis in de Indien. Wy
hebben van dat gedacht niets anders dan het Boom-

kirutpenje {Certhid} , èn dit blyft by ons den win-

ter over (*). Integendeel de Wulp en Hoppe

kooliien by ons uit de Zuid-oofter luchtftreek in

het begin van May, en op het einde van den

herfft vertrekken zy weder in de zelfdejcoers.

§ XXIX.

(^) [Hier io Holland voorzeker; fchoondeHéerKLF.iw

dit Vogeltje zig mede , nevens de Nachtegaaien , doet

verfchuilen. Dagelyks zie ik 'er op de (lammen der boo?

men voor myn tiuis, nu 't reeds zoo fel vtielt, Decem-

ber 17, 18. 1759. N.]
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V 5 XXIX.

_
Wat de Vogelen van het Hoendergeflacht , en

füec naame den Ka-w/^/ belangt , daaromtrent merk
ik vooraf aan, dat de AardraII of Kwartelkonka-

lOrtygometra'] (Ord. Av. § 48.) niet den Kv^ar^sl

niet verward moet worden. Ze vliegen beiden
wel laag by den grond, maar de Kw^/^^/ veel fnel-

ler en in veel rechter lyn dan de Kmrtelkmmg,
Deeze laafte vliegt waggelende , en telkens

maar voor een kort poosje; gaande geduurig weer
op de aarde zitten , en dan gezwind voortdraa-
vende; zulks hy een loutere aardvogel fchynt.
Ook moet ik aanmerken , dat de Airikaanfchè
Kwartels van de onzen zoo wel als van de Ame-
rikaanfche en Perfiaanfche verfchillen. Egypten
heeft in 't byzonder zyne eigene foort van Kwar-
telen, die kleiner van ftuk zyn dan de onzen.

Bellonius
, ondertuffchen , en die hem met

kracht en geweld volgen , tleemen veele moeite
om ons te beduiden , dat onze Kwartelen over
de Middellandfche Zee trekken (f): hy kan zelf

ech-

(t) Zie zyne Hift. des Oif. V. p. 265. & Singular. Ob-
ferv. VI. c. 7. p. 202. „ Plufieurs Cailles

, qui venoisnt
i, de? divers feptcmrions

, tïrans au midyjurentaujft prifes

i, dedans Mire mvire ; cela nous bailla affeurance, que ies

,, Cailles font paJjTageres". Zoo ook Olina. p. 58. oyer
de Kwartels van Italië. „ La Qjiaglia e uccelh di paffa.
,, 'gio, venendo a noi di Levante, verjo Ventrar d'^prile,
r, tomando fe ne via ver/o' l fi?ie dell' Eflate , & al piu a mezz'
„ Axitamno, mtta via molte, che delJa graflVzza fi fentun
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echter niet ontkennen, dat 'er eenigen in 't kn<i

overbJyven; doch ten einde hy de anderen voort-

helpe, zet hy ze by den nacht op de wolken,

©m ze na de Tegenvoeters over te voeren , niet

alleen uit Griekenland en Italië , maar ook uit Enr

geland, Schotland, Ierland, Holland, Duitfch-

knd, en de verdere Noordelyke Landen. Hy
had in Plinius geleezen , „ dat de Kwartels door

„ de wind heengevoerd willen zyn , van wegen

„ de zwaarlyvighcid hunner Üghaanien, en om
„ dat

ty impedite al trapajjo.del mare, re0.ano in qqefle nodre

„ parti ,
ö* tranfi alla volta della naremma , é de' piu caldi

„ luoghi , cbe baviano, fono per ordinaria piu graffe rEJlate

f, el'AutumnOy che la, prima Vera; ftanno continuainente

„ in terra ". Dan , wie ziet niet , dat Bellonius ea

Olina zig inet de zwaarden van jirijioteles, of Plinius»

of Gaza, daar zy mede fchermen, zelfden hals affnyden?

Wanneer zy naamentlyit Vogelen, die zoo zwaarlyvig en

jja de aarde neigende zyn, met zoo veele moeite en zoo

boog in de lucht willen doen opdygen ; opdat 'er niet

een van in de v/ateren verzuipe, en die Bellonius ech-

ter, met Plinius, uit de hoogte op de Schepen doet ne*

derdaalen : zyn woorden zyn als volgt, Hijl. p. 2(S5«

„ Sacbant donc ,
que la nature leur a oÜro'^è ce don pour

„ douaire , de ffavoir tnuver Ie cbemin, elles prennent leur

„ volée pluliot de nuit que de jour, ö* s'en vont deux i

„ deux s'efievants bien banlt en l'air"; En nog verder:

„ Ayant plufieurs Oijeaux de proyes ennemis, elles s'en ffa-

„ vent bien contregarder; ö* '» "m Pline dit: quippe ve-

„ lis fsepe infident, c? boe femper noUu, merguntque na*

„ vigia". Zy hebben , zegt men, op hunne reizeverfchei-

de Havikken tot vyanden ; maar deezen gaan hy dag en

niet hy nacht op roof uit. Is 't niet taal te grabbel, dat

^e Kwartels ciet bydag, maar in den nacht zouden voort«

trek".
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^ dat zy te weinige krachten hebben"; eii by

Gaza : „ De Kwartels zyn te zwaar van lyf^

„ dan dat zy op hunne eigene wieken korinen'

„ overdryven ; want zy worden door hmn ge-

^ wicht als door eene zwaarte neergedrukt ".

Verre nu dwaalt hy van de waarheid. Ik laat'

het aan zyne plaats, of de Kwartalen , die inden

herfft zeer vet zyn, zig ergens fchuil begeeven^

gelyk de Daflen en de Mormeldieren j teerea-

de des winters op hun eigen fmeer. Dit wil ifc

flegts zeggen , dat onze Kwartelen , byaldien zy

's win-

treJcken, en niettemin by nacht zig tegen hunne vyandqn

beveiligen op de Schepen, die zy in 't donker moeten

opzoeken? Wy hebben hier boven niet ontkend, dat

Bellonius by de Eilanden (in den Archipel) Kwartelen

op zyn Schip gekreegen heeft ; ook willen wy niet ont-

kennen , dat hy in de maagen dier Kwartelen onverteerd

grèan gevonden zou hebben ; mair laa;t hy deeze byzön-

derheid ons niet in de vuifl: fteeken voor een bewys, dat

de Kwartelen hunne reize in een zeer kort tydbeftek af-

leggen , {desquelles trouvajmes du frement encore tntier; qui

efloit figne qa'elles n'arrejlent gueres ^ pajlfer la mer). Dit

voorftel bewyfl; niets meer, dan dat zyne Kwartelen of

uit de Eilanden, of van de vafte Küft, in eene mift, of

iiorm, weggedreeven , zeewaarts ingevoerd en eindelyk

op zyn Schip nedergeflreeken zyn ; doch het bewyfl gants

niet, dat die Vogelen Kwartels geweefl: zyn, uit AfiS,-

of uit Italië, of uit het Noorden. Op eene andereplaats

heeft de zelfde Schryver geheele heyrlegers van hoog-

vliegende Vogelen gezien , welken hy voor Kwartels

hield, niettegenftaande hy te vooren beweerd heeft, dat

de Kwartels aüeenlyk by paaren te,r verhuizinge op reis

gaan.

V. Deel»
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H winters hunae verblyfplaatfen van tyd tot tyd

veranderen , meer dan genoeg in het geweft van

Sindomir, de Ukraine, of Podolie en in Wala-

chye te recht geraaken kunnen. Die reden ka-

veling gaat ten minften geenszins door. TulTcheft

Rliodus en Alexandrie, Zacyntha en Morca , koo-

men, van het Noorden na het Zuiden toe, Kwar-

^elen op de Schepen zitten, bygevolg zyn 't

Kwarcelen , die uit de Noordelyke Werelddee-

ien na Afrika of Italië verhuizen.

5 XXX.

Men zegt dat de Ktcartels uit Engeland weg

gaan , en dat de Aoi'draü oïKwartelkomng uit Ier-

land na Engeland verhuift. Dat deeze laatfte Vo-

gelen de eerftgenoemden op hunne tocht en her-

tocht als Overften zouden geleiden, is een ver-

dichtfel. De Kwartelkoning is 'er nog als het

ÏDegint te vriezen , lang naa dat wy de Kwartelcn

reeds uit het gezicht verlooren hebben. Met de

vorft gaat by weg. Waar heen:' De Heer Tiio-.

MAS MoLiNEux (*) is iii het vaft gevoelen , dat-

deeze Vogel zig in de aarde verbergt , terwyl hec

zeker is dat zyn geftel niet toelaat verre weg te

vliegen, j, Ik hebbe groote reden, zegt die Heer,

„ om te denken dat de Kwartelkoning , die zel-

jj.den, indien ooit, in fomnüge gedeeltens van

(*) thilo^. TransaSi. N. 23.1. p. 747.
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„ Engeland^ doch zeer menigvuldig overal in dit

,, land op zyn^n; tyd gezien word
, geduurende

^ de maanden, waar in men hem niet verneemt^

^, begraOiveH en m pnap legt onder den grond^ even

j, gelyk de Vliegen ".

S.
XXXI.

Daar zyn 'er die vaftfrellen , dat de Kraanvogé-

ien (Ord. Ao. § 60.) in gezclfchap met de Ojevaars

(Ord. § 63.) na een ander werelddeel verhuizen;

maar 't is eene dwaaling. Die beide foorten van

Vogelen hebban met eikanderen niets gemeens^

noch ten opzichte van hunne verblyfplaatfen, nocli

ten aanzien van hun voedfel. De Ojevaars lee-

ven den meeften tyd in moeraffige landen van Kik-

vorfchen, allerlye Viichjes, Slangetjes, Slokken

en dergelyken ; de Kraanvogelen onthouden zig

op de Zaailanden en leeven meeft van Graanen,

Het blykt ons daarenboven ook , dat de Kraan-

vogelen, het geheele jaar door, in Litthauwen , Po-;

dolie, iangks de Nieper, en tot den Hellefpont

toe vernomen worden; gaande die van ons lan<J

door Polen mede derwaarts, alomme op de akkers

het overgebleeven of pas gezaaide wintergraan na-r

leezende (f). Dat Redi digt by Pija , op den

(t) Aristoteles wilde dat de Kraanvogelen van het eene

einde der wereld na het andere verhuisden; uit Scythis

na den oorfprongk van den Nyi. L. VII. c. 12; het wellf

beveüigd is door Hürodotus en.ffiLiAKus, die ons zeg,

V. Deel. gen.
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^Qfteri van February 1Ö67 , Krrtarivogelen gciiQri

hebbe, wil ik gaarne gelooVen; maar ik ontken ^

dat het Noordfchen geweeft zyn ; wat zouden z«

na Egypten doen te trekken op ecnen tyd van *t

jaar , waar in de winter by ons reeds begint op te

houden ?

Wat de Rygers Betreft (Or/ ^v. § 62.) Du
Tertre II. 273. zegt wel, dat de Amerikaanjchen

Êuropifche Rygers zyn : „ Lb: Herons de 1'Eu-

rope^ (dans les Ifles Antilles)^«/ asjés commims^^y

maar tegen zyn gevoelen kunnen wy inbrengen >

dat Catesby in de nieuwe wereld , welker gevo-

gelte hy zoo naauwkeurig waargenomen heeft ^

niet eenen eenigen Europifchen Ryger heeft ge-

vonden. Die hy 'er zag , zyn aUen van de on-

zen zeer verfchillendc , en niet een derzelven 4

dai-

g'eri , (Jat fle Itraanvogels by c^e rivier Hehrus in Thracié

by nacht de wacht houden. Bellonius echter fchryft

.

Hifi. IV. p. 201, dat de Kraanen des winters in Vrank-

iyk aankoomen; „Les Cicojrnes Jont «k a contraires aux

„ Grues ; car les Grues ^ Oyes nous viennent voir en by-

•, ijèr, lorsque les Cicognesfont dbfentes". En (laat het met

de Kraanen dus in Vrank ryk , waarom zouden wy dan

twyfelen dat zy ook in Podolie, Sendomir, enz., hun

beftaan kunnen vinden ? Dat Artstoteles deeze Vo-

gelen na den N7I verzonden wilde hebben,' had redet/;

Hy had 'er hen van nooden om tegen de Pygmeen (een

geflacht van verbaazend kleine menfchjes) te vechten,

i, Grues et Scytbicis campis ad paludes JEgypto fuperidres,

i, unie Nilus profluit , veniujit : Quo in loco pugnare curti

»» Pygmais dicuntur ; non enim ID fabulaest, sed C£R^

„ T£ GENUS HOMINUM ".
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I

'étit ik weete , is ooit by geval in Europa vèfno-

ilien. Zou DU Tertre mooglyk niet maar alleert

hebben willen zeggen ^ dac die foort van Voge-.

Ifen, welken wy in Europa Rygers noemen, op"

de Antilles ook gemeen is? Onze Inlandfchen

behoeven niet na Amerika te verhuizen ; 'er is in

Polen en in het Europifch Turkyen, zoo aan dee-

ze hls aan geene zyde van de Nieper , plaats eiï

voorraad genoeg' voor hen. Het geheugt my dat

de Paltfifche Keurvorft , Jan Willem , hooglof-

lyker memorie , in 't Gulikfche met de Valken

jaagende, in den jaare 1710 een Rygerv'mg, die

tnet drie ringen getekend was , uit welker eene

de hooge ouderdom van dien Vogel gezien wierd

,

en tè gelyk , dat hy in 't Turkfche Keizerryk ge-

vangen geweeft was.

In Pruifien zyn de Lepelaars zeldzïrame Voge-

len j nu en dan flegts eens uit Polen over koomen-

de. Voor 14 jaaren fchoot ik 'er een by het Mun-
dcr-flot. Het zelfde moet men zeggen wegens

de Boom-Pelikaanen^ Kropganzen en Kiu'iten [Tan-

taliÈ , Ofiverotalis & A'oojmis'}. De groote eri

kleine Waterravehs of Aaljchohers [Corvi Aquati-

ei'] laaten zig zelden by ons, doch méermaalen irt

Wermenland , vinden.

Wegens de Vogelen met Palmvoeten is de zaak

afgedaan, dat, by voorbeeld, de Zwaanen , Gan-

zen en Eenden van alleflye foort , de Meeumh en

wat dies meer is, gedeeltelyk Stryk- en gedeel-

telyk Trek-Vogelen zyn. By den winter zwer-

V. Deel. E Ycn
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ven 'er zeer veele foorten in Polen en Litthau-

wen om. De Ganzen met naarae koomen in de

lente by ons van over deOoft-zee,langks welken

weg zy in het naajaar weder heentrekken. Nu
weeten wy uit Egede's Befchryv/ng van Groen-

ïand\f p. 98 , dat de wilde Ganzen zig na 't Noor-

den van Groenland begeeven. „ Zy neemen^

zegt hy , „ haar vlucht uit andere Zuidelykc

„ Climaaten na Groenland in ieder voorjaar,

„ om aldaar te broeden , en haare jongen vohas-

„ Jch'n en tot de tocht hekzvaam zynde
,
gaan zy

,. met ikzelv3n weder na het Zuiden in s:emaatio-der

„ Chmaaten , daar zy den winter doorbrengen^ "

Zoo zegt ook Catesby: „ Schoon de Watervo-

j)
g^l^ft ^^^ Europa tn den Winter Zuiduaarts aan

„ trekhn om ''er hun voedjel te vinden^ zoo zyn zy

„ echter voor het grootjïe gedeelte in de Noordelykps

„ Lanlflreeken gebooren^ wsrwaards zy ook zveder

„ na toi keeren , ah na hunne voornaamjle ver-

„ blyfflaats.'^

Hier uit volgt, dat onze wilde Ganzen gQQW

Groenlandfche Ganzen zyn, omdat de onze, naa-

mentlyk, in het voorjaar, by ons blyven, en ia

Pruiffen, Litthauwcn en Polen, zig te broeden

zetten , vertrekkende niet dan in den herfft na

het Noorden.

. , 5 XXXII.

Van de Meemven (*) (0;v/, m4v. § 70. ) vernec-

men

(*) Paüoor Z0K.NIVS verbeeld zig al wat zonder-

lings
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men wy, zoo ik my niet bedriege, jaarlyks ne-

gen Iborten. De grootfte noemen wy Meer-

gans ; de kleinfte Zee-Zwaluw.

Dit gevogelte broed gedeeltelyk op het Hey-

ier halfeiland ^
gedeeltelyk op de hooge ftran-

den van het eiland Nehring , in de nabuurfchap

van het Dorp Polski: doch de Zee- Zwaluwen

in de rietvelden van Kaflbw. Tegen den win-

ter keeren zy allen weder derwaarts waar zy zyn.

tan daan gekoomen, te weeten na de Sond toe.

De Zaagbek [_Merganrer ^'] de grootjie Duiker,

\_Colymbus maximus ,3 en de Lomme van Wormius^

(Ordi Av. §. 72.) vogelen die anders zoo zeldzaam

niet z^n, zyn by ons vreemdelingen, die zoo

in 't voor- , als in het naajaar , in onze land-

ftreek zig laaten vinden. De Laplanders maa-

ken van de huid der Lommen kappen , die zy

by den zomer draagen. My ftaat niet voor^

dat ik ooit in ons Land T>utf- of Vaffegaal-

Duikers [^Plaiicos,'] QOrd. Av. § 75,} of voge-

len met drievingerige palmpooten zonder ach-

tcrvinger , ontmoet of waargenomen heb. De
Koeten , of vogelen die Duikers zyn , met de

Vliezen der vingeren in kwabben verdeeld, heb-

ben wy miffchien; N.

lings van dit gevogelte; te weeten, dat het altoos in de

diepte op zyn aas in 't water fchiet, en niet op ondiep-

tens : opdat het naamentlyk de bekken en herfenpannen

op den grond niet zou aan (lukken of te berften ftooten.

"Welke vinding inderdaad vroom , doch overbodig is.

V. Deelv e 2 B]&»



BESGHRYVING
VAN DE

WATER-SPREEUW,
DOOR

C. N.

Hier voor hebben \vy in § XXL den Danc-'

ziker Gehcimfchryvcr J. T. Klein hoe-

ren zeggen , dat Zyn Ed. tot op dit uur niet ze-

ker wift, welke Vogel de Meruia ^quatica ^ of

JVatzr-Meerel ditr Schryveren zy. Gesnerus,

die deezen Vogel onder de verjcheidetie Meereh

befchreevcn heeft (</? Av'thus. Edit. Tig. p. 584.

585.) en afgebeeld, meld 'er byzonderheden van,

welken met de befchryvingen van de laatere Au-

óteuren niet wel zyn overeen te brengen. „Onze

„ Water-MeercI" , zegt hy, „ is donker van ko-

„ leur op den Kop en Rug : haare Vlerken zyn

„ ten deele zwart , ten deele graauw : de Hals

„ en Borft zyn wit: de Buik is rood, met eeni-

„ ge witte of graauw e vlekken; de Schenkels

„ hebben eene roozekoleur: de Staart is zwart

„ en kort : de Bek is byna niet langer dan die

„ derMeerelen, en zwart : hy heeft gefpleeten

9, voeten" (anders gezegd) loiTe vingeren. —

-

Van deeze byzonderheden heeft de Water-Meerel

der laatere Schryveren wel iets , als den donkeren

Kop en Rug , den witten Hal: en BorJ} ; den zwar-

ten en korten Staart •, maar geenszins de gedeeltelyk

zwarte en gedeeltelyk graauu-e Vlerken ,
geenszins

ook
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pok den rooJett Buik, met witte ofgraauws Vlek-

ken \ en nog minder de RoozekoleurJe Schenkelen.

K.AY ("*) befchry-ft de Water-Meerel üegts kortc-

lyk aldus ; „ Zy is wat kleiner dan de gemcene

„ Meerel; haar Rug is zwartachtig met een

mengfel van asgraauw ; de Borit is fneeuw^ wit".

LiNN^us, eindelyk (f)? "^^i deeze Water-Meerel

uit het gezin der Meerelen oïLyJiers weg, en maak-

te 'er ecnen Kwikjiaart van ; noemende haar in

zyne Fauna Suecica^ No. 216, Kwikstaart w^f

„ eene witte Borjl en een zwart hyp'' ; wplken hy

jaldus omftandiger befchreef; „ Het Lyfïs zwart:

„ de Kop en Hals zyn pikverwig ; het overige

.„ Lighaam is zwart , op den bleeken Rug ge-

„ golf4, want elke veder is beneden haare zwar-

5, te top witachtig : de Vogel is van den bek fot

j, aan het borftbeen fneeuw wit : de Slag^enneti

„ zyn zwart, aan haare toppen iet of wat wit:

jj,
de pennen van den Staart zyn evpn groot en

5, kort : de Schenen zyn van vooren witachtig

:

„ de Bek is zwart : de Staart is vorkswyze \a.

5, tweën gefpleeten : de Neusgaten zyn naakt, niet

„ een fchilfertj e gedekt". Behalven dat dus de

een deezen Vogel voor een Meerel ^^
de ander hem

voor t^nKwikpaarthookiQ^ zal mooglyk deHepr

Klein tegens de evengemelde befchryving yan

(Öen Heer Linnjeus, en dus ter beveftigipge van

zyne

(•) Rav S-jri. Av. p. 66. n. 7,

(t) LiNN. Sy/ï'. iYflt. Ed'it. 6,

V. Deel. E 3
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zyne onzekerheid , aangemerkt gehad hebben
9

dat 9 de Staartpennen als even groot opgegeevei)

zynde , de Staart zelf niet vorkswyze in tweën ge-

Jpleeten zyn kon. Maar hoe vreemd zou die Heer

Klein, aangaande deezen Vogel, hebben opge-

zien , en met reden in zyne onzekerheid zig be-

veftigd hebben gevonden , wanneer hy de X'^'c^

Hervormde Uitgaave van Linn^i Syjiema Natu-

ra had in handen gekreegen , en onzen Vogel

noch onder de Meerelen of Lyjïers , noch ook lan-

ger onder de Kw'ikpaarten , maar nu eindelyk on-

der de Spreeuwen opgetekend had gevonden met

den naam van Cinclus. Het hervormen van

een Sy^ema gaat doorgaands vergezeld van merk-

lyke omkeeringen; en 't duurt lang, eer het in

zulke volkomene orde is , dat men 'er vaftcn ftaat

pp maaken kan.

Die in deeze laafte Hervormde Uitgaave van

het SyRema Natura de aanwyzing naaziet van de

Kenmerken der Vogelen, zal op bladzyde 85 het

Karakter van de Spreeuw opgegecvcn vinden

,

als hier in beftaande , dat het bovenjïe Kaakebeen

VLAKACHTiG overal gerand is ; ( „ Roftrum mandi-

„ btila fuferioreplaniujcula ttftdique margmata^^^ ;

en wanneer hy dan op pag. 167 de foorten van

Spreeuwen naagaat , zoo vind hy deeze Karakters:

De Bek is ElSWYZE, HOEKlG-NEERGEDRUKT,y?o;«p-

achtig : met het bovenjl Kaakebeen zeer gaaf^ de

randen een weinigje gaapende. De Neusgaten zyn

van hoven gerand. De Tong is aan de kanten inge-

Jcheurd





^ Pl.XXXIII
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Jcheurd enjcherp', ("»> Roftrum Sttbulatum , angu~

„ lato-deprejjum , obtttfmjculum ; Mand'thitla Jupe-

„ r/o/-^ integerr'ima , margimhits fatentnijculh.

,, Nares Jupra margifiaf^e. Lingua emarghiata^

„ acuta^\') Wanneer wy over het Spreea-

wen-gellacht met den Hcjcre Moï:hring raadplee-

gen , zoo vinden wy , dat de To)7g deezcr Vo-
gelen aan de pint geknot^ tn twe'én gejfketen, en

,:gêfnazeli h\ (Lingua a^'ice detrimcato , hifiday

fegmenits laceris.') De Heer Linn^us was voor

deezen, in de eerfte Uitgaave van Zyn Ed. SyP^-

ina^ over de Tong der Spreeuw van eene nog an-

dere gedachte : „ Lhgiia , zeide hy , bifida ,

5, cornsa^ d. i. de Tong is m twe'én gejpleeten en

,,, van eene hoornachtige zelf^andigheid''^. Het valt

verdrietig, nopende een en het zelfde eenvoudig

Onderwerp zoo verfchillende verklaaringen te vin-

den. „ De Tong der Spreeuw", zegt Klein,

(Ord.^v. § 29. gen. IV.), „ is in twe'én gejflse-

5, /e«".- zonder daar meer by te voegen.

Men vind in '•etWerk van Albin, II. t.39

(der Franfche Uitgaave by P. de Hond)>eer]ekn^

kelbonte afbeelding , welke voor die van de JV^a-

ter-Meerel fcheep komt; maar zy is, gelyk meeft

alle de Figuuren van dat Boek, ten uiterflen ge-

brekkelyk,en in haar koleurfelten eenemaal valfch;

ftrookende in verfcheiden opzichten niet met de

daar nevens ftaande befchryvinge, dewelke ook

niet zonder fouten der vertaalinge is. In de En-

gelfche Uitgaave van dat Werk is de Figuur wel

V. Deei.. e 4 wat
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wat beter , doch in 't geheel zoo niet gekoleurd

als naar waarheid behoort. Aan den geheclen Vo-

gel is geen gecl-bruin, gelyk daar de gantfchc Be-

neden-borft mede afgezet is ; ook op het Voorhoofd

geen asgraauw ; noch zyn de Oogleden des Vo-

gels Vermdjoen^ (in 't Franfche Werk zyn ze

uvV); en de Rug is mede niet vuil bruin, maf\r

zwart; terwyl de witte randjes van de Slagpen-

nen en verdere Vlerkvederen in de Engelfche fi-

guur zoo wel als in die van 't Franfche werk ge-

heel onnatuurlyk zig vertoonen.

Het geen Albin wegens de Tong van den Vo-

gel aantekent, is, dat zy zwart y dun ^ en voor-

aan een wein'igje gejfleeten ts ; hy had 'er by moo-

gen voegen, dat zy Hoornachtig en niet Vlcezig

van zelfftandigheid is, en eenweinig hol ftaat, gelyk

ecne fchryfpcn [zie by de Letter/», Pl.XXXIIIJ.

Fnazels
,

gelyk Moehring opgeeft , heb ik 'er

niet aan gevonden ; en zy is ook niet ewar-

g'tnata , d. i. aan de kanten jngejcheurd
^ gclyV^

LiNNJEUS fpreekt. Wy houden ons by het een-

voudig kenmerk, dat de Tong aan dg punt tn tuten

gefpleeten en hoornachtg js. Het bovenfl: Kaaker

been ftaat in '>t midden met een flaauw ruggetje

verheeven ,
gelyk in de Spreeuwen plaats heeft,

en hangt met zyne fpits zoo niet als in de Lyfters

of Mecrlen over het onderftc kaakebcen heen.

Wy brengen onzen Vogel hierom t'huis tot het

Geflacht der Spreeuzven, voegende met de andere

Schryveren het ondcrfcheidend uitduidfel daar by

,

. het
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het welk van den byzonderen aart of de Icevensr

wyze deezes Vogels ontleend is , en geeven hem

den naam van Water- Spreeuw, als houdende by

zig niet alleen gemeenlyk by de wateren, dieharr

de gronden hebben , en aan de kanten der zande-

rige flooten op, maar dikwils daarenboyen ook te

water gaande en zig onder het zelve , gehpel op

den grond , begeevende om 'er allprley Water-

Infekten te zoeken, welken zyn gewoone aas

.en voedfel zyn. Schoon hy nu tot die einde niet,

gelyk andere Watervogelen , van Pooten voorzien,

is , welker vingeren met een vlies tuflchen bei-

den verknocht zyn , hoedanigen men gemeenlyk

Palm- oï Zwcm-voeten noemt, zoo weet hy echter

zig genoeg te redden, niet zoo zeer in 't w^atcr

zwemmende, als wel langs dpn grond voortloo-

pendc , om tuflchen de waterplanten en ruigtens

of vuiligheden zyn aas te gaan vinden. Peeze zy-

ne manier van leeven doet ons de reden merken ,

waarom zyne JSeusg^iten niet rondom open ftaan;

maar geheel met een VJies (*) overdekt zyn, het

welk alleen maar aan den onderkant een weinig los

is. Het water, tenncuze inloopende, zou hem
buiten (laat Hellen om de bezigheid, tot welke de

Natuur hem heeft gefchikt , behoorlyk te verrich-

ten i nu fluit dit Vlies aan het zelve als cene fchot

-

deur den toegang af, terwyl onze Vogel , zync

Lon-

(*) Dit geheel over de Neusgaten heen legg-ende Vlies

ondcfcheid onzen Vogel gcnoep van de Kviikjiaarten.

y. Deel. '
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Longen wel met lucht gevuld hebbende , in eene

lange wyle tyds niet noodig heeft zyn adem te

gaan haaien. Ook is het verder bekleedfcl van

deezen Vogel zoodanig, dat het duidelyk gemerkt

kan worden naar zyne manier van huishouding en

leeven ingericht te zyn. De Vederen der Vo-

gelen , die veel in 't water leeven , zyn gladder
,

ftaan digter byeen en fluiten nader over eikanderen

dan die der Landvogelcn. Dccze eigenfchap heeft

onze Water-Spreeuw zoodanig , dathy, fchooi^

in eene kom met water gellooken
, geene nattig-

heid aan zyne vederen behield , en het water 'er

in dikke druppelen afliep als van de vederen dep

Eenden.

Men vind deeze Vogelen in den winter nooit

aan paaren, of in grooter getal, byeen; maar des

zomers ziet men gemeenelyk 't wyfjc by het man-

netje. Ligt is naa te gaan, dat zy, als gezegd

is , de Water-Lifekten tot hun aas hebbende , des

winters groot gebrek aan voedfel zouden moeten

jyden , wanneer de vorft hen de gelegenheid be-

neemt om onder water ter jacht te gaan ; om welk

ongemak te gemoet te koomen zy , even als de

meefte Watervogelen, tegens den winter boven

raaate vet worden, waarfchynlyk om voor een

poos des noods alleenlyk op hun eigen fmeer, ge-

lyk men zegt, te kunnen tceren(*); dryvende

de

(*) Gelyk meer andere Beellen, zoo Vogelen als Vier-

voetige Dieren, welken zig des winters fchuil begeeven

,

of in etne Slaapziekte vallen.
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de Natuur deeze Water-Spreeuwen daarenboven

by den winter na de oorden , in welken water-
lüopen en vlietende beeken zyn, die zelden of nooit

bevriezen. Men vind ze hierom in dit Land by
den winter meeft aan de friffe flooten van qns duiur

yal en aan de wateringen onzer Bleeken.

De maat der lengte van den Vogel heb ik niet

genomen, noch zyne zwaarte gewoogen. De Figuur
CPl. XXXIII.] vertoont hem in zyne grootte naar

hetleeven. Zyn Kop is, by den bek van onderen
af, langks de wangen heen , over den geheelen nek
en tot op de zydcn van den Keel , tot aan de Schou-
deren toe, Chokolaad-koleur of Omber, en zeer
kennelyk op de zyden van de oogen getekend met
eene groeve of langkwerpige holte , als ware 'er

eene infnyding in de Vederen, Onder van den
bek af, langks den Kee/ en tot op de BorJ}, is de
Vogel helder wit , fchietende het bruin van de
halsvederen halverwege aan Weerskanten metee-
ne punt in dit wit na vooren toe. Voor al het
overige is het geheele Lyf op den Ri^g, de Be~
ve.ienburfl, dpM Buik en Smh zw^irt; vertoonen-
de zig de witachtige randjes der Vederen flaau-

Avelyk fchulpswyze op den rug, de vlerkpennen
en ftuitvedertjes. De Slagpenmn zyn in elke
Vlerk agttien in getal, en niet zoo lang als in de
andere Spreeuwen. De Vleugelen zyn , uitge-

fpreid , vry kort , en fchynen niet gemaakt om 'er

ftcrk mede te vliegen. De Staan ^ die zeer kort
V. Deel.
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is, beftaat uit twaalf even lange pennen. Dq
Pooten zyn van vooren op de Scheenbeenen wit-

aclitig, en de Voeten voorzien van eenen achter-

en' drie voorvingeren, allen met dikke en omge-

kromde nagelen gewapend.

Deeze Vogel is in het laaft van Slachtmaand

1759 in eene der flooten van een Linnenbleek,

by 't Dorp Bloemendaal ,
gevangen.

N.

D E



KUTTIGHEID
VAN

BLAARPLEISTERS

SPAANSCHE VLIEGEN,
TOT VERMINDERING DEU SnELHEID VAN

DÉ Pols, in Borst-Kwaalen :

AANGETOOND DOOR DEK HeES

ROBERT WHYTTi
Lid der Koninglyke Sociëteit van Londen en van

het Kollegie der Geneeskundigen in Schotland
^

Hoogleeraar der Medicynen op de Uni'

verjiteit van Edenburg,

(Pbilofopb. TransaEi.'Vót.. L. Part. II. £011758,, pag.569.)

EEn der Natuurlykfte Uitwerkingen van de

Blaartrekkende Pleifters , wanneer zy aan-

gelegd worden op 't Menfchelyk Lighaam, is de
Pols te verfnellen en de kragt van den Omloop
des Bloeds te vermeerderen. Öeeze uitwerking

brengen zy voort , niet alleen door middel van de
Pyn en Ontfteeking , welke zy verwekken in de
Ligliaamsdeelen., daar zy aangelegd zyn^ maar

V. DïBL. ook
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ook doordien de fyner deeltjes van de Spaanfcbe

^^iegen (Catithar'hles'), die tot het Bloed indrin-

gen , hetzelve bekwaamer maakcn , ora het Hart

en de Vaten tot famentrekking aan te zetten. •

De bevreesdheid , dat de Blöarpleiftcrs ( Veji-

catonoj in allerlcy Gevallen , de beweeging van het

Bloed verfnellen moeften, fchynt de reden te zyn

geweeft , dat eenige uitmuntende Geneesheeren

onwillig waren om ze te gebruiken in Koortfige en

Ontfteekige Ziekten, voorenaleer dekragtvande

Ziekte grootendcels was afgenomen en de Pols

begon te verflaauwen. Een oplettende Waarnee-

ming, egter, van de Uitwerkingen, die 'er op

de aanvocging van Blaarpleifters in deeze Ziekten

volgen, zal toonen , dat zy de fnelheid van de

Pols, in plaats van te vermeerderen, dikwils aan-

merkelyk verminderen. Hier van heb ik, by ge-

legenheid, eertyds gewag gemaakt (^) , en te-

genwoordig zal ik het volkomener bccoogen door

de volgende Gevallen.

• Ècn Juffrouw, Weduw zyhdé, vafi omtrent

Vyftigjaaren, werdt, inDece/f'il/er ijgc^^ bevan-

gen met een kwüade Hoeft, benaauwdheid om-

trent de Maag en Borft, en Pyn in de rcgterzy:^

de, doch niet zeer fel. Haar Pols ras zynde én

de Huid heet, zo werdt eenig Bloed afgetapt , dat

vf/
(a) Pbyjitlogical EJfays. p. 6g.
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Vry wat ontdoken was : men fchreef haar ook ver-

dunnende Dranken en Borftmiddelen voor. Doch^

dewyl haar Ongemak door deeze Middelen niet

overging , zo werd ik 'er by gehaald op den 2,6

December^ na dat zy omtrent tien Dagen niet wel

gewceft was. Haar Pols floeg diestyds van 96 tot

100 maal in een Minuut, doch was niet zwaarder

dan natuurlyk. Ik ordonneerde , haar nog zeven

of agt Oneen Bloedsaf te laaten, 't welk, gelyk

het voorige, ontftoken was, en, *s anderendaags

geene vermindering vindende van haare Onge-

makken , raadde ik , dat men , in den avond , een

Spaanfche Vlieg zou zetten aan dat gedeelte van

haar regter zyde, 't welk Pynelyk ware. Den
volgenden morgen , toen de Pleifter afgenomen

werdt , was de Pyn van haar regter zyde over

,

en haar Pols floeg niet meer dan 88 maal in een

Minuut, en, in twee Dagen daar na, kwam zy
tot 78. Toen egter de Blaar was opgedroogd

^

verfnelde de Pols weder', in den tyd van éénen

Dag , tot 96 , en hieldt zig , tuffchen dat getal

en 90, vier Dagen lang. Vervolgens ordonneer-

de ik, een groote Spaanfche Vlieg te zetten tus-

fchen de Schouders j en, wanneer die afgenomen

werdt, floeg haar Pols onder de 90 Slagen in een

Minuut : den volgenden Dag kwam hy tot 76

,

en 's daags daar aan tot 72. De Hoeft en andere

Toevallen , die door den eerften Blaarpleifter ver-

ligting hadden , waren door den tweeden t'eene-

maal genezen. '

V. Deel. a.
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^ohn Grahatn , Boekbinder in Edenburg , ze-

venendertig Jaar oud , va:n een teer Lighaamsge-

ftel , voorheen fterk aan de Hoeft geweeft zynde,

xö dat men hem oordeelde gevaar te loopen van

een Longe-Teering , hebbende zig zelf onvoorzig-

tiglyk , by nagt , aan de Koude bloot gefteld ,

werdt 4 tegen 't end vznyantiary des Janrs 1756,

bevangen met een kwaade Hoeft en Koortliglicid.

Hy werdt Adergelaaten, en kreeg Qcwyuhpium

diaphoreticum , een Decoëtuni Pz&oralecn een Mix-

tuut met Gom Armoniak en Acetum Squ'iUittcum ,

\'an Mr. ^^;/.'i?j Rusjell ^ Heelmeefter en Apothe-

ker in deeze Stad. Den 11 Vehruary^ na dat \\y

over de veertien Dagen was ziek geweeft, werd

ik vefzogt hem te Vifitecrcn. Hy kwam my voor,'

grootelyks te zyn vermagerd: zyn Oogen Hond ert

hol en de Wangen waren ingevallen. Hy zweet-

te byna onophoudelyk ; hocftte zeer dikwils erf

gaf èen gróote veelheid Zeer taa^e Slyrri op, die

cenigermaate naar Etter geleek. Zyn Pols lloeg

van IÏ2 tot Ï16 maal in eene Minuut. In dee-

zen toeftan d ordonneerde ik, hem aanftonds een'

Spaanfche Vlieg te zetten tuflchen de Schouders

,

waar door zyn Hoeft en Fluimen, gelyk ook de

fnelheid van' zyn Pols , eenigefmaate verminderd-

"Wëfdèn, maar de Blaar begon niet zo dra op te

droogen ^ of Iiy wicrdt Cvcn flim als te vooren

,

en bleef in deezen fle^gten toeftand negen of tien
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Dagen , neemende hand over hand af, met ge-

<iuurig Zweeten en fterk opgeeven van dik Slym.

Geduurende deezen tyd gebruikte hy de Tm&uxa
Rojarum^ en het Mixtuur met Gom Armoniak
en jdcetum SquiUmcum^ zonder eenig kennelyk

voordeel. Ook was hem zes Oneen Bloeds afge-

tapt , 't welk men bevondt zeer Waterig te zyn,
en het dikke deel van een flappen famenhang. In
deezen bykans wanhopigen toeftand werdt een
andere Blaarpleifter , die grooter was dan de voor-

gaande j tulTchen zyne Schouders gelegd, waar
door zyn Hoeft en Fluimen merkelyk verminderd

en in twee dagen zyne] Pols gebragt werdt tot 96
Slagen in een Minuut. Na dien tyd kwam hy
langzaam tot herftelling , zonder de hulp van ee-

nig ander Geneesmiddel , dan de Tinctura Roja-
rum en het gemelde Mixtuur. Tegenwoordig
geniet hy een redelyke Gezondheid.

Zekere Juffrouw, over de veertig Jaaren oudj
die verfcheide Jaaren , in de Wintermaanden , aaii

Hoeft en opgeeven van Fluimen onderhevig was
geweeft, kreeg, in Oktober 1756, deeze Onge-
makken veel zwaarder, dan gewoonlyk; om wel-
ken weg te neemen zy gelacen werdt , neemende
eenige Verdunnende en Bórftmiddelen in, die

haar gegeven waren van Mr. John Ba/four^UeeU
meefter en Apotheker te Lei'th. Ik werd 'er den
II November by gehaald, na dat. zy verfcheide

V. Deel. F Wee-
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Wecken niet wel geweeft was , en vond haar ïn

een zeer onvoordeeligen toeftand. Zy hoellte

fterk en zwaar , met groote Kortademigheid en

eene heefchheid van Spraak : haare Longen fchee-

-nen geheel opgevuld met Slym , waar van zy da-

gelyks een groote veelheid opgaf, 't welk zig zo-

danig vertoonde , dat ik vreesde het mogt, ten

-mintte voor een gedeelte , waarlyk Etteragtig

^zyn. Wanneer zy opzat in een Stoel , floeg haar

Pols meer dan 130 maal in een Minuut: ze hadt

een aanmerkelyke Dorft en haar Tong was van

eene hoogroode Koleur, met een beginnende

Spruuwagtige Korft op eenige deelen derzelve.

Ze was zo zwak en haar Pols zo ilaauw, dat ik

geeii verder Aderlaatingen raadzaam vond. Der-

halve werdt, dien dag, een Spaanfche Vlieg ge-

zet aan haar Rug , die haar Pols een weinig ver-

traagde, en de Kortademing zo v/ el als de veel-

heid van Slym in haare Longen verminderde. Den
16 November werdt, in haar Zyde, een tweede

Blaarpleiftcr gelegd , dewelke haar nog kennely-

ker verligtmg gaf dan de eerfte, en haar Polsbragt

tot 114 Slagen in een Minuut. Den 25 November

werdt een derde Blaarpleifter aan haare Rug ge*-

legd; door welke haar Hoeft en Heefchheid veel

gemakkelyker gemaakt werden, en de Slym, die

ze opgaf, was haare Etteragtige vertooning kwyt;

zy wierdt dunner, fchuimiger en veel minder in •

veelheid. Haar Pols floeg nu maar 104 maal in

een Mmiiut.-. N^i4erhand, haare Hoeft en Flui"

men
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tnen weder toeneemende, zo werdt j den 20 De^

cember, een vierde Spaanfche Vlieg aan haareRug

gezet , die , even gelyk de voorgaande , haar veel

dienft deedt. Dewyl zy zeer zwak van Maag
was, fchreef ik haar dien geheelen tyd zeer wei-

nig Geneesmiddelen voor , uitgenomen eenHart-

iïerkendyu/a^fum met Spr. Volat. Oleojus, Tink-

tuur van Rhabarber als een Laxeermiddel , en een

Kocldrankje van A^. Ro/arum, Acstum, Vinum aU
bum en Syru^. Ba/Jamtcus , van welk laatfte zy

twee Lepels vol, twee of driemaal op een dagj

•gebruikte , in een Mutsje Aftrekzel van Lynzaad^

Na de vierde Spaanfche Vlieg dronk zy eenigen

tyd een K.o^ Infujum antarum , tweemaal 's daags^

en bleef langzaam herftellende , en fchoon zy, ge-

duurende 't overige van den Winter , gelyk ge-

•woonlyk, vry veel gekweld was met Hoeft, raak-

te zy dien nogthans in 't Voorjaar kwyt en is nu

in haar gewoone Gezondheid.

Chrifïiana Meetven , oud eenehtwintig JaSren,

hadt omtrent eenjaar gekweld geweeft met Hoeft,

opgeeven van dikke Fluimen , Pyn in haar Borft

en in haai" Zyden , die haar Ademhaaling moeielyk

maakten. Na dat zy , door bekwaame Midde-
len , in rédelyke maate vry geworden was vart

deeze Ongemakken , vermeerderde haar Hoeft,

door op nieuws Koude te vatten , in gtooter trap

jdan ooit ; hy wierdt hard en droog, en ging

V. Deel. F a ter-
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•

gezeld met een aanhoudende moeielykheid in 't

Ademhaalen , Pyn in de flinkerzyde en in 't

Hoofd. Na zeven of agt Dagen in deezen ftaat

geweeft te zyn, wcrdt zy, deng yanuary 1757,

in 't Konmglyke Ziekenhuis ingenomen. Alzo

haar Pols klein was, fchoon zeer ras, te weeten,

wel 130 maal flaande in een Minuut, zo oor-

deelde ik het onnoodig haar te doen Aderlaaten

,

alzo ik uit voorige Ondervinding niet twyfelde^

of de Blaartrekking alleen zou haar verligten.

Derhalve ordonneerde ik een groote Spaanfch®

Vlieg-Pleifter te leggen in haar flinkerzyde, al*

waar zy over Pyn klaagde , en fchreef haar het-

volgende Julep voor.

^. A^. Menth. fimfï.

Sp Minderen , ana Unc. in.

Acet. Sqmll'it'ic't , Unc. \,
'

Sacchar. alb'i , Unc. 11.

M.

Hier van moeft zy inneemen twee Lepels, drie-

maal 's daags : ook gelaftte ik haar dikwils den

W'aafem van Iteet Water in te Ademen en een

Aftrekzel van Lynzaad te drinken. Den 10 ya-
nuary floeg haar Pols maar 112 maal in een Mi-

nuut , en was wat voller dan den voorgaanderi

dag. Men nam de Spaanfche Vlieg niet weg, voor

laat in den avond , die een rykelyke Ontlading

maakte. Dewyl de Ploeft die ;iagt zo zwaar ge-

weeft
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"wecft was, dat zy 'er door uit den Slaap gehou-

den werdt , zo ordonneerde ik haar de volgende

PynftiHende Haujïus , tegen de nagt in te ne.e-

inen: naainelyk.

9?. Spr. Miftdenri^ Dradim. iv.
^

Acet. Squi/litict, Drachm, i,

Syr- Pap. alb'i^ Drachn). vi.

M.

Den w'January bevond ik, dat de Hoeft die

nagt ligter e?i de moeielykheid van Ademhaafing
fiiinder was gewe.cll , flaande de Pols maar 108
niaal in een Minuut. Ik beval de Haufius Ano^
dynns te herhaalen en aan te houden in 't gebruik
van het Julep, met Acetum SquiUiticum. Den vol-

genden dag was de Pols langzaamer, de Hoeft en
Pyn in de Zyde bedaard,er ; doch zy klaagde nog
over Pyn in 't Hoofd. Den 13 floeg de Pols maar

94 maal in een Minuut: de Hoeft bleef des nagts

gemakkelyker , doch was over dag laftig. 's An-
derendaags bevondt zy zig in alle opzigten beter:

de Pols floeg maar 80 maal in een Minuut; doch
dewyl haar de Hoeft nog bybleef , zo fchreef ik
haar , behalve de voorgemelde Geneesmiddelen

,

e£n Borftdrank voor, uit Rad. Althéa., enz. Den
15 was de Hoeft en de andere Ongemakken groo-
t£ndeels weg : de Pols floeg 6^ piaal in een Mi-
puut. ., r-

Van dien tyd af gaf de Hopft haar weinig On--
V". Deel. F 3 ge-
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gemak, maar den i8 klaagde zy over Pyn in »t

Epgajir'ium , met benaauwdheid voor 't Hart

,

gebrek van Appetyt en een duizeling in 't Hoofd

:

welke Toevallen kragtig verminderd werden door

een Braakmiddel , het Aftrekzel van bittere Krui-

den en Purgatjtia Stomachica. Zy werdt 'er by-

na geheel van verloft, door het wederkomen van

haare Stonden, na eene tuffchenpoozing van agt

Weeken.

Een Meisje van eenentwintig Maanden oud,

't welk, in December 175Ö, zwaar aangetaft was,

door de Kinderiiekte, niet van 't befte foort, met

Hoeft en moeielyke Ademhaaling, werdt, den

zevenden dag na 't uitkomen , een Spaanfche Vlieg

op de Rug gezet. Hier door verminderde haaf

Pols van aoo tot 156 Slagen in eene Minuut. Den
volgenden dag leid men ook Spaanfche Vliegen aan

de Beenen , en de Pols vertraagde toen tot 136.

Maar , dewyl de Borft van dit Kind te vol was,

en de Keel zodanig met Puiften bezet, dat het

naauwlyks iets door kon krygen , ftierf het tegen

't end van den negenden Dag.

Ik zou hier verfcheid e- andere Gevallen kunnen

bydoen , raakende de aanmerkelyke uitwerkin-

gen van Blaarpleifters , in het verminderen der

fnelheid van de Pols in Hoeft, vergezeld gaande

met Koorts , Pyn in de Zyde en Slymige Ver-

ftopw
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Itoppingen van de Longen ; maar de genen, die ik

bygebragt heb, zullen genoeg zyn om dit Stuk

buiten twyfel te ftellen, zo wel als tot wegnee-

jning van alle Vooroordeel, dat nog plaats mogt

hebben tegen het vry gebruik van een zo kragtig

Geneesmiddel.

In een waare JPenpmumonia^ inzonderheid die

vergezeld gaat met groote Ontfteeking, is de her-

haalde Aderlaating het voornaame Geneesmiddel

,

en Blaarpleifters, vroeg opgelegd, zyn nie.t zo

bekwaam : maar in een Per'ipneimoma van eert

gemengd foort, wanneer de Longen niet zo zeer

entftoken als wel beladen zyn met een e Slymige

Stoffe; wanneer het Aderlaaten maar weinig ver-

iigting geeft; wanneer de Pols, fchoon fnel zyn-

de, klein is*, wanneer de Patiënt zig weinig in

ftaat bevindt om Ontladingen te verdraagen, en

de Ziekte een aanmerkelyken tyd heeft geduurd:

in alle deeze Gevallen zullen de Blaarpleifters ken-

nelyk goede uitwerkingen doen, en , ver van de

fnelheid der Pols en deKoorts-te vermeerderen,

dezelve gemeenlyk doen verminderen , ja veel

goediger dan cenig ander Geneesmiddel.

Aan den anderen kant, wanneer de Koorts,

en fnelheid van de Pols , ontftaat uit een waarc

Ontfteeking van de Longen , uit zwaare Verftop-

pingen die naar de Verettering hellen, of uit een-

open Zweer in de Longen ; dan zullen de Blaar-*

pleifters van minder dienft , ja fomwylen nadeelig

zyn, uitgenomen in 't iaatfte Geval, alwaar zy,

V, Deei,, f 4 zo
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zo wel als Fontanellen en Setons, dikwils goed

doen , hoewel zelden in ftaat zyn om de Genee-

zing te volbrengen. Maar
,

gelyk in Slymige

volproppingen van de Borft , mee Hoeft en Koorcs,

herhaalde Blaarpleifters , aan de Rug en Zyden
gelegd , ver verkiezelyk zyn boven Fontanellen

en Setons, zo fchynen deeze laatften de bekvvaam-

ften in een open Zweer van de Longen. De eer-

ften maaken een grooter en fchielyker Derivatie^

en zyn derhalve dienftig tot haaftige Gevallen; de

anderen werken traager , doch een veel langer

tyd , en zyn derhalve beft gefchikt voor Sleepen-

de Ziekten. Verder, daar de Blaarpleifters hoofd-

zaakelyk dunne Vogten ontlaften , doen de Fon-

tanellen en Setons doorgaans een waare Etterftof

loozen , en om die reden kunnen zy van den

grootften dienft zyn by inwendige Zweeren.
Op welk eenc manier de Blaarpleifters de Koorts

en fnelheid van de Pols , die de inwendige Ont-

fteekingen vergezelt, verminderen kunnen, heb

ik elders getragt te verklaaren Qb') , en zal 'er hier

alleenlyk byvoegen , dat , in de boven aangehaal-

de Gevallen , daar de fnelle Pols en Koortfigheid.

alleen maar voortkwamen van een Slymerige Ver-

ftopping van de Longen, Blaarpleifters, door dit

Werktuig, m zekere maate, te verligten vanden

laft der Vogten, die \ zelve verdrukten, dttn

Omloop van 't Bloed , door deszelfs Vaten ^vrycc

(h) Pbyjiqlogical EJfays, p. 6g.
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ïBaaken, en bygevolg de fnellieid van de Polsen,;

andere Koortfige Toevallen, verminderen zouden.;

Het zal egter niet pnvoeglyk zyn , in 't korc

de reden te ontvouwen , waarom de Bla^rpleis-

ters , die men befpeurd heeft van merkelyke uit-

werking te zyn, zelfs wanneer zy vroeg aange-

legd worden, inhetZydewee QPhttnth')^ min-

der zodanig zyn in de waare Long- Ontfteeking

(Perifneumonia vera). Van dit verfchil verbeeld

ik my deze reden te kunnen geeven , dat 'ev geen

onniiddelyke Gemeenfchap plaats heeft tuflcheu

de Vaten van de Long en die van de Zyden en de

Rug, aan welken de Blaarpltifters gelegd wor-

den ; daar het Borftvlies (Pïeura) en de tuffchen-

libbige Spieren (Mujcuïi intercojiaks') met Bloed-

vaten voorzien zyn van de tuffchenribbige Slag-

aders, die ze ook aan de uitwendige Bekleedfe-

len van de Borft geeven: zo dat, terwyl een groo-

ter vloeijing van Weiagtige Vogten, en inder-

daad ook van rood Bloed , afgeleid wordt in de-

Vaten der uitwendige Deelen , waar op men de

Blaarpleifters legt , de kragt der Vogten in de

Vaten van het ontftoken Pkura of tuffchenribbige

Spieren, aanraerkelyk verminderd moet worden.

Verder , dewyl de tuffchenribbige Spieren en het-

Borftvlies , zo wel als de uitwendige Bekleedfe-

len van de Borft , haare Zenuwen krygen van de

yvaare tuffchenribbige Zenuwen , zo kunnen de

Blaarpleifters, aan de Rug en in de Zyden ge-

kgd, milïchien , ook om deeze reden, een groo-

y. Deel. F 5 ter
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ter uitwerking hebben in het verligten der Ont"

fteekingen aldaar, dan in de Longen, die Zenu-^

wen hebben van het Agtfte Paar en vjjn de onei-

eentlyk zogenaamde Tuffchenribbige.

"Bdcnlnirg^ den 23 Mey 1757»

Uittrekzel van een Br'tef van Profesjor Whytt

;

aan Dr. Pringle , Ltd der Konïn^lyh Sociëteit

van Londen.

't Geen UEd. aanmerkt, ten opzigte, dat de

Blaarpleifters onberchroomd gebruikt wordendoor

de Geneesheeren te Londen , in de Gevallen , die

gemeld zyn in het Gefchrift , dat ik laatft aan ü
zond , is zeer waar en was my inderdaad niet on-

bekend : maar , fchoon derzelver kragtigheid iri

zulke Omftandigheden thans in 't algemeen erkend

wordt, zo wel in Engeland als in Schotland, komt

het my egter niet voor , dat men op derzelver

merkwaardige hoedanigheid , in het verminderen

der fnelheid van de Pols, in 't byzonder agt ge-

flagen heeft, Dit oordeelde ik derhalve niet on-

voeglyk te zyn , dat door eenige weinige zorg-

vuldige Waarneemingen buiten twyfel geftcld

werde.

Ik ftem volkomelyk met U overeen , aangaan-

de 't gebruik van de Blaarpleifters in Koortfcn

;

zynde van gedagten, dat zy, wanneer geen by-»

zonder Deel met Vcrftoptheid of Ontfteeking is

ge-
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gekweld, van weinig dienft en fomtyds nfideelig;

zyn, uitgenomen miffchien op *t laatfte, wanneer

de Pols begint te bedaaren. Ja in Koortfenj daar

de zelfftandigheid van de Herfenen is aangedaan

,

len niet derzelver Vliezen ; heb ik nooit eenio-

kennelyk voordeel van BJaarpleifters gehad ; en

ik ben dan altoos van gedagten, dat de Herfenen.

iself zyn aangedaan , wanneer eene Koorts en Yl-
hoofdigheid aankomt zonder eenige voorafgaande

Poofdpyn , of roodigheid in het Wit der Oogen.
Dit foort van Koorts heb ik verfcheide maaien

ontmoet , en het doorgaans bevonden doodelyk

f? zyn,

V. Deel. >^ j^.



NADER

PROEF NEEMINC E N
OMTRENT DE

UITWERKINGEN
VAN I? E T

ELEKTRISEEREN,
p P D E

LAMHEID
EN ANDERE

L I G H A A M S - K \V A A L E N.

„ T N deeze Verhandelingen \s Verflag gcdaar»

}, X van de eerfte Proefneemingen , omtrent het

„ gebruik der Elektrifiteit tot Gepeezing van

„ Lighaamskvvaalen ,' en hoe derzelrer Uitflag,

„ betwift zynde , nader onderzogt is geworden

„ in het Hofpitaal te Upjal in Sweeden , door den

„ Geneesheer Zetzel (a). Naderhand hebben

5, wy de Aanmerkingen van dien zelfden Heer,

„ over de Lamheid en derzelvcr Geneezing door

„ middel van h.et Elcktrifeeren , te berde ge-

„ bragt (^). Pcwyl nu zyne Proefneemingen

„ heni

(fl) Zie ons II. Deel, I)Iadz. ?6i.

ib) Zie het UI. Deel, bladz. 362.
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„ hem geen voldoende blyken hadden gegeven

,j van eene volkomene Geneezing van die Kvi^aal^

„ door zulk een Philojophijeh of liever Mechanijch

j, Medicament , is het ons niet onnut voorgeko-

„ men , thans Verflag te doen van het Onder-

„ zoek, naderhand ten dien opzigte in 't werk ge-

j, fteld, waar van wy Berigten hebben gevonden

j, in de laatfte Stukken der Koninglyke Sociëteit

„ van Londen : te meer ^ om dat dezelven alle

i,
Geloofwaardigheid fchynen te hebben , die men

^, begeeren kan.

j, Zie hier dan, voor eerft, een Voorbeeld van

„ volkomene Geneezing eener waare Lamheid

,-, door het Elektrifeeren , befchreeven door den

5, Heer Patrick Brydone ; 't welk van den E-

„ denburgfchen Hoogleeraar Robert Whytt aan

„ Doktor Pringle te Londen gezonden is, die

„ 't zelve aan de Koninglyke Sociëteit heeft me-

„ degedeeld (r) ".

Een behoeftig Vrouwsperfoön van 33 Jaaren ^

gend.{imé E/ijabeth Fojier^ ongetrouwd, omtrent

vyftien Jaar geleeden aangetaft zynde geweeft

door cene hevige Zenuw-Koorts , vergezeld met

Aamborftigheid , wierdt zo flegt ^ dat men geen

ander denkbeeld hadt of zy zou fterven. Zy her-

ftelde egter van de hevigheid dier Ziekte , maaf

dcrzelver kwaade Gevolgen bleeven haar by.

Want
O) Philofaph. Transa^i Vol. L. Part. I, for 1757, p, 39a»

V. Deel.
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Want van dien tyd af hadt zy :, om zo te fpree-

ken, geen gezond Uur, zynde altyd zwakke-

lyk, tot de Maand^»^ I755i wanneer zy we-

der dooT *t zelfde foort van Koorts aangetaft w^rdt,

en, nadat die afgeloopen was, hadt zy de Zenuw-

kwaaien erger dan ooit te vooren , eindigende ten

laatften in eene Lamraigheid , waar van fomtyds

haar Arm ^ fomtyds baar Been van de flinker Zy*

de, aangedaan werdt, in ziilker voegen, dat dee-

ze Lighaamsdeelen ^ hoewel van alle beweeging

voor dien tyd beroofd , nogthans hunne Gevoelig-

heid behielden. In deezen ftaat bleef zy tot aan

het volgende Voorjaar, wanneer zy, onverwagts^

veel beter wierdt; maar niet zodanig,- dat zy t'ee.-

nemaal vry was van de Toevallen der Lammig-

heid, die, in koud Weder, zelden nalieten zig

te openbaaren aan eene dofheid, trilling, gevoel

van Koude en onbeweeglykheid van de flinker

Zyde des Lighaams.

Deeze Gefteldheid deedt haar een heviger Aan-

val dugten , die ook fchielyk gebeurde: want, te-

gen het end van de Maand Auguflus 1756, in 't

zelfde Jaar , namen haare Ongemakken trapswyzc

toe, en in een zeer korten tyd werdt zy van alle

Beweeging en Gevoel in haare flinker Zyde be-

roofd. In deezen ftaat bleef zy dien geheelen

Winter, met bykoming van eenige nieuwe Kwaa-

ien. Haar Hoofd fchudde geduurig : haar Tong-

haperde zodanig j wanneer zy poogde te fpree-

_ken , dat zy geen Woord verftaanbaar kon uit-

brcn-
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brengen: haar flinker Oog wierdt zo duifter, dat

zy de Koleuren daar mede niet onderfcheiden

kon: ook werdc zy dikwils mer zulk een alge-

meene Koude en Gevoelloosheid bevangen , dat de

genen, die liaar op zulke Tyden zagen, naauw-

lyks wiften , of 'zy haar voor dood of levendig

houden moeften.

Terwyl het Vrouwsperfoon zig in deezen elen-

digen ftaat bevondt, merkte ik dat zy eenige tus-

fchenpoozingen hadt
, geduurende welken zy

fpreeken kon en haar regter Been en Arm gebrui-

ken. In een van die tuffchenpoozingen ftelde ik

voor , te beproeven , of ook haar Kv/aal door E-

lektrifeeren te helpen ware. Met dit inzigt deed

ik haar op zulk een manier onderfchraagen , dat zy

de Stooten ftaande ontving , houdende de Flefch

in haar regter Hand, terwyl men de flinker deedc

•raaken aan de Snaphaans-Loop. Na het ontvan-

ggen van verfcheide zeer harde Schokken, bevondt

zy haar zelf moediger dan gewoonlyk : zy zeid'

dat zy eene Hitte voelde , en eene prikkelende

Pyn , in haar flinker Dye en Been , welke zig al-

lengs over die geheele Zyde des Lighaams uit-

Ipreidden, en , na de Operatie eenige weinige Mi-
nuuten langer ondergaan te hebben, riep zy met

^roote blydfchap uit , dat zy haaren Voet op dea

Grond voelde ftaan. . :

Dewyl het Elektrifeer- Werktuig zulke bui-

tengewoone Uitwerkingen hadt , zo hieldt men
-^r mede aan, en dien dag onder-wierp zig het

• Y. Peel. Vrouws-
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Vrouwsperfoon tot het ontvangen van meer dan

tweehonderd Schokken : waar van het Gevolg

was , dat de fchudding van haar Hoofd allengs ver-

fninderde, tot dat dezelve eindelyk geheel op-

hield; dat zy op 't laatft in ftaat was om zonder

cenige onderfteuning te ftaan j en , uit het Ver-

trek gaande , een van haare Krukken geheel ver-

gat ^ wandelende naar de Keuken met zeer wei-

nig hulp van de andere. Die nagt bleef zy wol

en Hiep beter dan zy in verfcheide Maanden te

vooren gedaan hadt ; alleenlyk werdt zy , omtrent

middernagt , met eene Flaauvvte bevangen ,• en

befpeurde eert fterken Zwavelagcigen Smaak in

haar Mond: maar de Flaauwtc, zo wel als die

Smaak, ging over op 't drinken van een weinig;

Water.

's Anderendaags , even al^ te vooren ge-elek-

trileerd wordende, vermeerderde haar kragtken-

nelyk, geduurende de Operatic, en, die gedaan

xynde, liep zy gemakkelyk met een Stok, kun-

nende verfcheide Ponden Gewigts opligten met

haar flmkerhand, die een zo langen tyd te vooren

Lam was geweeft. De Proefnecming werdt den

derden dag herhaald, tot dat zy, in 't geheel j

over de zeshonderd Schokken ontvangen had. De-

wyl zy ons toen zeide, dat zy zo veel magthad,

in de Zyde des Lighaams, die aangedaan was ge-

weeft, als in de andere, oordeelden wy het on-

noodig verder voort te gaan , dewyl de Elektrift-

teit reeds , naar alle waarfchynlykheid , een voK

ko-
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komene Geneezing had te wege gebragt. En^

inderdaad , de Patiënt bleef verder weivaarende

tot den volgenden Zondag, te weeten omtrent

drie dagen na de laatfte Operatie. Op dien dag^

naar de Kerk gaande, zal zy waarfchynlyk Koud
gevat hebben ; want 's Maandags klaagde zy over

eene dófgevoeligheid in haar flinker Hand en

Voet ; waar van zy egter j door een nieuwe E-

Jektrifeeringj verloft werdt, zynde federt altoos

volkomen wel geweeft.'

' „ Dit Berigt was gedagtekend te Cofd'inghame-^

ji
November 1757. Het ging vergezeld met een

„ Verklaaring van El'ijabeth Fojier^ dat het ge-

i, melde Geval j in alle Omftandigheden , naar

„ waarheid was verhaald en opgegeven; Ook

h g^"g '^"^ nevens een Getuigfchrift van den Heer

^ RoBERT Brydone, Predikant te Coldinghame
1,

,j dat hy de Proefneemingen ^ door zyn Zoon op

,; dit elendig Menfch in 't werk gefield, hadt

,, bygewoond, en derzelver goede uitwerking

„ tot volkomen herftellinge gezien. De Heer

j, Prof. Whytt voegt ^er in zynen Brief aan

„ Dr. PRiNGLE,den i December 11757, te Eden-

» ^'^^ë i'^ Schotland , gedagtekend , nog by , dat

„ hy door een Brief van den Predikant te Ey-

j, mouth ^ in de nabuurfchap van Cold'mghame, aan-

j, gaande de Waarheid van het bovenftaande Be-

„ rigt nader verzekering ontvangen had".

>, Naderhand heeft de Heet BenjAmin Fft.ANK-

V. Deïl. G Loij,
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LiN, zo vermaard door zyne Proefneeniingea

met de Elektrifiteic (^}, in een Brief aan Dr»

pRiNGLE Berigt gegeven van de Uitwerkin-

gen, die hy daar van in Lammigheden onder-

vonden liadt, fpreekende aldus" (O-

5»

7>

Eenige Jaaren geleeden , wanneer de Nieuws-

papieren gewag maakten van voornaame Genee-

zingen, die in Italië ofDuitfchland door hetElektri-

feeren waren uitgevoerd , werden een groot ge-

tal Menfchen, met Lammigheid aan deze of gene

Lighaamsdeelen gekweld , tot my gebragt uit

verfcheide plaatfen van Penfylvanie en de nabuu-

rige Provinciën, om ge-elektrilecrd te worden^

't welk ik op hun verzoek deed. Myn manier

was, den Patiënt eerft te plaatzen in een Stoel,

op een Elektriek Bankje , en een menigte groote

fterke Vonken te trekken uit alle dcelen van het

Lid of de Zyde, daar de Lammigheid plaats hadt.

Dan laadde ik ten vollen , twee Glazen Pot-

ten van zes Gallons (/")» hebbende ieder een

Bekleedzcl van omtrent drie vierkante Voeten

Op-

(d) Daarvan is, in de twee eerfle Deel en van dit

Werk, breedvoerig gefproken.

(e) Philof. Transaü, Vol. L. Part. II. paf,'. 481.

(ƒ) Een Gallm is ongevaar drie Jmfieldamfche Men.

gelen t en bygevolg zyn dit al groote Fleiïchen ; doch

FuANKLTN heeft ze zelfs gebruikt van agtofne^en Gd-

ions. 7Ae het II. Deel deezer Uitgezogtt Verhanddingen

,

bladz. 569.
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Oppervlakte C^)? ^" ^^ ^<ï^^ ^£" vereenigden

Schok van deeze Fleffchen gaan door het Lid of

de Leden , die verlamd waren j herhaalende zulks

gemeenlyk driemaal 's daags. Het eerfte , dat ifc

waarnam , was onmiddèlyk een kennelyk grooter

Warmte in de ongeftelde Leden, die den Schok

ontvangen hadden , dan in de anderen ^ en den

volgenden ogtend verhaalden de Patiënten door-

gaans , dat zy die nagt een Prikkeling gevoeld

hadden in het Vleefch van de verlamde Ledemaa-

ten. Ook wilden zy fomtyds een menigte klei-

ne roode Vlakjes toonen, die zy onderftelden door

deeze Prikkelingen te zyn veroorzaakt. De Le-

den werden ook meer in ftaat bevonden tot vry-

willige beweeging en fcheenen Sterkte te ontvan-

gen; Een Man, by voorbeeld , die den eerftcit

Dag de lamme Hand niet van zyn Knie kon op-

ligten , tilde die den volgenden vier of vyf Duim
hoog , den derden Dag hooger ^ en den vyfden

was hy in ftaat, doch met een zwakke traage be-

weeging, zyn Hoed af te neemen. Deeze Ver-
toonirtgen gaven de Patiënten veel moeds , en

deeden hun op een volmaakte Geneezing hopen:

maar my heugt niet , dat ik ooit eenige beterfchap

gezien heb na den vyfden Dag : 't welk de Pa*

tienten bemerkende en bevindende düt de Schok-

ken vry hard aankwamen
, gaven ty den moed

opy

{g) Aangaande de Figuur en Laading van FrAnklibs
FlefTchen,, kan meu nazien het I. Dj:kL, bladz. 595,

-V. Deel. ö 4
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op, gingen naar Huis, en wierden in 't kort we*

der even erg als te vooren: zo dat ik nooit eenig

voordeel van de Elektrifecring in Lammigheden

ondervonden heb , dat duurzaam was. In hoe

verre nu ook de fchynbaarc beterfchap voor een

tyd , oncftaan kon uit het Reizen van den Patiënt

en> zyn dagelyks komen aan myn Huis , of van-

den moed, dien hy kreeg door de hope van een

goeden Uitflag , hem in ftaat ftellende om meer

kragten te gebruiken in 't beweegen van zyne'

Leden , maatig ik my niet aan te bepaalcn.

• Miffchien zou 'er eenig duurzaam voordeel heb-

ben kunnen verkreegen worden ^ indien de Elek-

trieke Schokken vergezeld waren gcweeft met be-

kwaame Geneesmiddelen en Regelmaat van Le-

ven, onder het opzigt van een kundig Ge-

neesheer. Het kan ook zyn , dat eenige wei-

nige zwaare Stooten, gelyk op myne Manier ge-?

geven werden , niet zo bekwaam zyn als menig-

vuldige kleine; nademaal, volgens het Berigt uit

Schotland , in een Geval , daar tweehonderd

Schokken met een Flefch dagelyks gegeven wer-

den , een volmaakte Geneezing fchynt erlangd ts

zyn. Wat belangt een buitengewoone kragt,

die men onderftelt in het Werktuig, 't welk in dat

geval is gebruikt ; dezelve verbeeld ik my geen

deel te kunnen gehad hebben in de voortgebragte

.uitwerking. Want de kragt van den Schok uit

^gcladen Glazen is evenredig tot de grootheid der

Oppervlakte van het Glas , daar 't zelve bekleei

• - is;
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loi

^s : zo dat rayn Schok uit deeze groote Glazen Pot-
ten veel zwaarder moed gevvecft zyn dan eenige
•Schok, dien men van een Fiefch, in de hand g^-
lioudcn, kon ontvangen.

„ Sedert is, in de Stukken der Koninglyke So-

„ cieteit van Londen , het verder Berigt ge-

„ plaatft , van de Geneezingen ceniger Lighaams-
„ Kwaaien door het Elektrifeeren, befchreevcn

5, door den zelfden Heer Brydone, in een
•„ Brief aan den Profeflbr R. Whytt te Eden-
„ burg , die den 9 January 1758., te Cold'mghams,

-;, was gedagtekend Qh'), .

Een Jong Vrouwsperfoon van Ahon , zynde
een Dorp dat ruim een halfuur van deeze Plaats
legt

, w^as haar regter Been agterwaards getrok-
ken

, door ecne Samentrekking van de Spieren
die de Knie buigen, zo dat ze, byna een Jaar
.lang, niet in ftaat was geweeft om haar Voet op
den Grond te zetten. Zy hadt eenige Heelmees-
ters ten Platten Lande raad gevraagd, en ven-
fcheide Middelen zonder eenige vrugt gebruikt.
Ten laatften, hoorende van de Geneezing der
Lamme Vrouw, waar van ik het Geval U voor
cenigen tyd heb gezonden, drong zy 'er op aan^
omherwaards gebragtte worden, en onderging,
t^yna twee Maanden lang,' een reeks van Elek-

(i) Philofo^h. Transaa. Voi.. L. Part. s. p. 695, l
; -xy. Deel, G o

^
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trifeer-Scliokken , waar van zy 'er , dagelyks,,

ten minfte vyftig of zeftig ontving , op de vol-

gende wyze. Zy zat digt by het Werktuig en,

de Flefch in de hand vattende, hieldt zy het Y-
zerdraad by den Loop of Pyp , trekkende daar

,

omtrent een halve Minuut lang, de Vonken uit.

De Flefch dus gelaaden zynde ^ raakte zy haar

Knie met het Yzerdraad aan , en ontving daar

door Stooten, zo hard, dat zy fomtyds , opgen-

blikkelyk , een Blaar op het Deel maakten. De
Spanning van 't Gewricht was eindelyk zo veel

vcrflapt , dat zy naar Huis kon gaan met hulpe

van een Kruk^ fchoon haar Been zo zwak ware,

dat zy 'er zeer weinig dienft van hadt. Na in

deezen ftaat eenige Weekcn gebleeven te zyn

,

werdt haar geraden het Koude Bad te gebruiken

;

maar hier door kwam wel haaft de Samentrekking

weder , en ik ben federt onderrigt , dat zy zig

erger bevond dan ooit.

Een Soldaaten Wyf , ziende 'er welgedaan uit,

van omtrent 30 Jaaren oud, werdt , op haar Rei-

ze naar dit Land , om en by Newcaflls , bevan-

.gen met een ligte Geraaktheid : maar , voor dat

zy ter deezer Plaatfe kwam, hadt zy al het Ge-

voel in haar flinker Zyde en zo ver het Gebruik

daar van verlooren , dat zy in een Kar tot On-

zent gebragt werdt. Na het ontvangen van zes-

honderd Stooten uit het Elektnfeer-Werktuig

,

op de gewoone manier en in den tyd van twee

pagen , kreeg zy het Gebruik van haar Zyde

we-
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weder, en ging te voet uit, om haare Rcize te

voleinden. Uit vrceze , egtcr , dat zy weder

inftorten mogt, gaf ik haar een Brief van Aanbe-

veeling aan den Heer Sommer, Heclmeefter te

Hadifmgton , door welk Vlek zy moeftpafleerenj

en die ik wift dat ook met den Toeftel tot de E-

lektrifiteit was voorzien.

Een Jong Vrouwsperfoon van Home , zynde

«en Dorp in dit Landfcliap, doch op een goeden

«ffiand van hier, klaagde over Koude en Gevoel-

loosheid in haar flinker Hand en Gewrigc , dat

twee Jaaren reeds geduurd hadt. Wanneer ik

haar Hand voelde , was die 20 koud als een Steen

,

terwyl de ander Zweette, en zy verhaalde my,
dat dezelve, dien geheelen tyd, nooit warmer

was geweeft. Ik deed haar de Vonken trekken

•uit een Ey, Qt welk, tot eenig ander oogmerk,

liiet een Yzerdraad aan de Buis gehangen was^,

omtrent een half Uur lang, en, aan 't einde van

dien tyd , vond ik de doode Hand in een veel

fterker Zweet dan de andere. Zy bewondt de-

zelve toen in een Lap Baay, gelyk ze gewoon
• was, en ging weg. 's Anderendaags vertelde zy

my, in ftaat geweeft te zyn haare Kleederen aan

en uit te trekken zonder hulp \ 't welk zy nu

over 't Jaar niet hadt kunnen doen. Zy werdt

weder ge-elektrifeerd , en , verbeeldende zig

toen volkomen wel te zyn, ging zy heen: doch,

cenige .Weeken daar na , de Koude van haar

Hand beginnende weder te komen
,
gaf zy my

V. Pee l, G 4 een
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een nieuw Bezoek, wcrdt andermaal ge-elektrï-

fcerd, en was, voor de tweede reis, oogfchyn-

lyk genezen , eer zy vertrok. Dit is nu omjcrenc

twee Maanden geleden, en ik heb federt niets

meer van haar gehoord.

Dewyl deeze twee laatfte Vrouwen zo ver

van hier woonen , kan ik U haar getuigenis nicc

zenden van haar Geneezing : maar , ten opzigt

van de twee Gevallen , in het nevensgaande Pa-

pier; dewyl de Perfoonen Inwooners van deeze

Plaats zyn , heb ik zorg gedragen dat zy het ei-

genhandig tekenden, met en benevens myn Va-

dfr; dewyl Gy my gefchreeven hebt, dat zulk

foort van Berigtcn het Getuigenis moeften heb-

ben, zo wel van de Patiënten, als van den Pre-

dikant der Parochie.

Ik zal hier alleen byvoegen , dat verfcheide

Perfoonen van Rhcumatieke Pynen zyn bevryd

geworden , door de lydendc Deelen te Elektri-

feeren. Ook werdt een Vrouw daar door ver-

ioft van eene Doofheid , welke zes Maanden hadt

geduurd ; zynde , zo zy zig verbeeldde , door

Koude veroorzaakt. Deeze Vrouw hicldt de

Flefch in haar Hand, terwyl een ander Perfoon,

op den Pek-Kock ftaande , haar den Schok gaf, door

het end van 't Yzerdraad in haar Oor te fteeken.

Deeze manier van Elektrifeeren deedt het Hoofd

altyd fterk Zweeten , dat wy bevorderden, door

't zelve met een Flanellen Lap te omwinden. Den
ecrften Dag, toen zy hier kwam, kon zy naauw-

lyks
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iyks hooren, wat van de genen ,die digt by haar

waren, gefproken werdp : doch in vyf Dagen

fcheen zy volkomen geneezen te zyn.

Het Papier , waar van in deezen Brief ge-

wag gemaakt werdt j behelsde de twee volgen-

de Gevallen.'*

Een Arbeidsman van ColJinghame^ omtrent 45

Jaar oud ,
genaamd R.obert Ha/gs , na tien Dagen

gehad te hebben een geregelde anderendaagfche

Koorts, onderging, op mynbegeeite, de Elek-

trieke Schokken naar den gewoonen trant. Heb-

bende 'er omtrent dertig of veertig ontvangen die

zeer fterk waren , wierdt hy bleek en waggelde

by eiken Stap, dien hy deedt, zo d^t men hen^

onderfteunen moeft of hy zou gevallen hebben.

Paar op begon hy fterk te Zweeten, en dit duur-

de byna een half Uur. Ik verzogt hem den vol-

genden ogtend weder te komen , tegen het aan-

komen van de Koorts, 't welk, zo hy zeid', om-

trent te tien Uuren was. Hy kwam dan, en zeid^

dat hy de gewoone Toevallen , die de Koorts

voorgaan, niet had gevoeld: hy werdt dien dag

weder fterk ge-elektrifeerd , en is federt altoos^

(öat is den tyd van vier Maanden , zonder ecnig

Toeval van Koorts gebleeven.

De Waarheid hier van getuige ik

RoBERT Haigs, de genezen Perfoon.

Rob. Brydone, Predik, te Coldinghame.

V. Deel. G ^ -^/>ïfina



ïoó De Uitwerkingen van het EIlektriseerek.

/itma Torry , een Jong Vrouwsperfoon , van

omtrent twintig Jaaren, in deeze Plaats , hadt om-

trent veertien dagen geloopcn aan een geregelde

anderendaagfe Koorts. Zy hadt te vooren nooit

de Koorts gehad. Dezelve kwam haar vroeg in

den ogtend aan. Zy wcrdt op haar vryen dag,

in den namiddag
,
ge-elektrifccrd , en den anderen

ogtend , hebbende maar een ligtc Huivering ge-

had, herhaalde men de Operatic omtrent te tien

Uuren weder , en fcdcrt heeft zy nooit eenig

Toeval van de Koorts gehad. Het is nu drie

Maanden geleeden , d^t zy 'er van verloft werdt,

Was ondertekend

Anna Torry, de genezen Fcrfoon,

'P.OB. Brydone 5 Predik, te Coldinghame,
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ONDERZOEK
NAAR DEN TYD

VAN HET OPHOUDEN
DER

VRUGTBAARHEÏD
IN DE

VROUWS-PERSOONEN.
{Hiftoire de VAcadem. Royale de Chirurgie. T. III. p. i8.

)

DE Koninglyk Franfche Akademie der Heel-

kunde is verfcheide maaien door de Re-

geering raad gevraagd over Stukken,van Gefchil,

welken zy haar bekwaam oordeelde te befliflen.

In September dés Jaars 1754 werdt zekeren Fran-

fois Fajoty die zig den Eigendom van eene Na-

laatenfchap hadt aangeraaatigd, zyn Regt en Goed

betwift, door hem tegen te werpen, dat het on-

mogelyk ware , dat zyne Ovcr-Grootmoeder van

zyne Moeder (*) bevallen, zoude zyn in den Ou-

der-

(*) [Que la lifayeule de Fajot fut accoucbée de fa inere a

V&ge de cinquante buit ans, Ilaat 'er in 'tFranfch; doch

het een of het andere zal waarfchynlyk Grootmoeder moe-

ten zyn."!

y. deeu



io8 De tyd van het ophouden der ..

derdom van 58.Jaaren, gclyk uit het Extrakt van

't Doop-Boek ten opzigt van deeze bleek. Hy
vcrzogt dan , en het werdt hem tocgcft&an door

den Regeer van Aubfii-vilher: ^ zig te vervoegen

aan de Akademie , om derzelver Advies te heb-

43en jover de mogelykheid of qnmogelylcheid van

de Zaak.

De KommiffarilTen , door de Akademie be-

noemd, bragten verfcheide Voorbeelden van de

mogelykheid by. Plinius de Naturalift ver-

haalt ons , dat Cornelia , van de Familie der ^c;"-

po's^ over de 62 Jaarcn oud zynde, in de Kraam

kwam van een Zoon , die genoemd werdt Volu-

fius Saturn'mus Qa). De Venetiaanfchc Genees-

heer Majfa zegt , dat hy zig bedroogen had ten

opzigt van een Vrouw van 60 Jaaren , welke hy

oordeelde Waterzugtig te zyn , en op dien voet

behandelde, niet denkende dat zy, in zo hooge

Jaaren , zwanger konde zyn (/»). Valefcus (U

Tareinta geeft berigt, dat hy een Vrouw gekend

had, van een gezonde Lighaamsgcfteldheid , wel-

ke, haare Stonden hebbende boven de 60 Jaaren,

drie Zoonen kreeg, van den laatften van welken

zy op haar zevenenzelligfte beviel (^c). Het gaat

voor zeker, dat te Parys , in 't Jaar 1734, een

- (4) Plim, fff/ï. Nat. Libr. VII, Cap. 14.

(b) Epifl. 29. Tom. II.

(f) Valesc. Pbilon. Pbarmtceut. Libr, VI. Cap. i^.



VrUGTBAARHBID IN DE VrOUWEW. IO^

Vrouw, die aldaar iti de Straat de la Harp».

woonde , toen ter tyd- 63 Jaarcn oud , in de
Kraam gekomen zy van eene Dogrer, welke zy
zelve heeft gezoogd.

Za cc HlAS en een menigte andere Schryvers^

die het eerft komen en ophouden der Stonden als

de twee uiterfte paaien van het tydperk der Be-
vrugting in de Vrouwen aanmerken, grondves-

ten het Vermogen tot Vrugtbaarheid op de vol-

ftrekte noodzaaklykheid van de Maandelykfe Ont-
lafting. Maar dit Grondbeginzel, fchoon in 't al-

gemeen waar zyndc, heeft nogtans uitzonderin-

gen ontmoet. Want niet alleen kan een Vrouw,
ver over de vyftig Jaaren, haare Stonden houden

,

en bygevolg , naar de Stelling van die Autheu-
ren, Kinderen baaren : maar 't is zelfs mogelyk
dat , in een hooger Ouderdom , Vrouwen , in

welken zy hadden opgehouden , ze weder kry-
gen, en dat anderen zwanger worden, zonder ze
ooit te hebben gehad. Wy hebben Voorbeelden
opgegeven van het eerfte Geval ; zie hier dezel-

yen van de twee anderen.

.
,In de Stukken van de Keizerlyke Akademie

der Natuur-Onierzoekeren wordt berigt geo-e-

Vên, dat een Vrouw, van 65 Jaaren oud, haare
Stonden zag wederkomen , die haar op den gt-
woonen tyd hadden verlaten ; dat zy toen zwan-
ger wierd, en ten einde van drie Maanden een
Miskraam had van een Kind, dat wel gefield

V. UfiËL. \^aï



116 De tyd van het opèouDEM dér

was naar den tyd (^). Monfr. de la Motte
verhaalt j dat een Vryfter van eenenvyftig Jaarerr

voor dien tyd niet hadt willen trouwen, uit en-

kele vreeze van Kinderen te zullen krygen, en

dat zy,zig daar in bedriegende , zwanger wierdt,

en de Ongemakken van haare Gefteldheid aan iets

anders toefchreef (e), Brassavolus zegt,-

Boerinnen gekend te hebben , ,die nooit haare

Stonden hadden gehad , anderszins zeer gezond

zynde, en die Kinderen baarden (/"). Lau-
RENTius JouBERT fpreckt van een Vrouw van

Toidotije , die nooit deeze Ontlafting hadt , en

niettemin Moeder was van agttien Kinderen (o-),

Trincavellius hadt een Vrouw gekend van

een fterk Lighaams-Geftel , welke , zonder ooit de

Stonden gekreegen te hebben, niettemin een zeer

gelukkige Kraam hadt (/;). Marcellus Do-
natus verhaalt ^ dat in de Stad, die hy bewoon-

de, een Vrouw was geweeft , welke, zonder

ooit de Stonden te krygen , van twee Kinderen

beviel (/). Stalpart van der Wiel zegt,

dat hy in 's Gravenhage een Vrouw gekend liad

van

(^d) Mifcetl. Natur. Cariofor. Ann. 1722. Ceftt. x. Ob;

ferv, 24..

(e) Traite des Jccouchemens. Obferv, xcviii. Livr. 2.

(ƒ) Comment. Jphor. 36. Libr. v.

{g) Traite des Erreurs Popitlaires. Livr. i. Ch. li

ib) De Cur. Part. affcSt. Libr. x. Cap. 3.

(») De Ilijlor. Medic. mirabil. Libr. iv. Cap. 23.



Vrugtéaarheidl in de Vrouwen. iii

van een Kleermaaker in 't zelfde Geval / welke

Jaarlyks in de Kraam kwam en volkomen gezond,

was (/^).

Uit alle deeze Voorbeelden blykt, dat, wel

IS waar, volgens het gewoone Beloop der Na-

tuur , de Vrouwen , die haar Stonden hebben ^ de

bekwaamfte tot de Bevrugting moeten geagt wor-

den ; doch dat zy niettemin Vrugtbaar kunnen

zyn zonder deeze Ontlafting te hebben gehad ^ en

dat een Ouderdom, van ver over de vyftigjaaren,

geen reden is om het Vermogen tot Kinderbaaren

in een Vrouw te ontkennen. Op deeze Aanmer-

kingen befloot de Akademie, dat de Overgroot-

moeder van Fajot
, 58 Jaaren oud zynde , had

kunnen kraamen , en dus won hy het Proces.

H.

(*) Ohfetvat. Rarior. Tem. II. Obfeïvat. 3ï.

V. I>EEi. WAAR-



W A A R N E E M I N G E N
OMTRENT DE

LIGHAAMELYKE
ZWAARTE

VAN EEN

' LEVENDIG MENSCHj
DOOR DEN Heer

j. R ö B E R T S O N.

Tl
\Pbilof. Trdnsaci. Vol. L. Part. I. for 1757, pag. 50)

WAnneer ik, voorleeden Hcrfft, een Ta-

fel der byzondére Z'waarheden van ëe-

nige Lighaamen gebruikte, fchoot my onder an-

deren in, dat het nuttig zoa zyn , de Lighaamc-

lyke Zwaarte van een Menfch te weeten. Om,
nu, over dit Onderwerp eenige Proeven te doen,

liet ik een Bak iliaaken, van 78 Duimen lang,

30 Duimen wyd en 30 Duimen diep ,- met zo

naauwkeurig evenwydige Zyden , als den Werk-
man doenlyk was geweeft ; ten einde de verdric-

telyke Rekeningen voor te komen, die men an-

ders zou hebben moeten doen , om t'elkens de

Horizontaale Oppervlakte van het Water te wee-

'yl. ; ' ,:. . : ,1teQ



De Zwaarte van een Levendig Müinscii. 113

ten. Toen deed ik myn beft om tien Perfoonen

te vinden , zodanig als ik myn Waarneemingen

lïtede doen wilde; naamelyk, twee van 6 Voe-^

ten lang, twee van 5 Voet 10 Duimen, twee

van 5 Voet 8 Duimen , twee van 5 Voet 6 Dui-

men , en twee van 5 Voet 4 Duimen. Een van

ieder langte,ftelde ik my voor,moeft een zwaar-

lyvig, de ander een fchraal Man zyn : doch het

gelukte my niet, zulke Perfoonen te krygen, en,

na dat ik gewagt had tot omtrent het midden van

Oktober ^ was ik genoodzaakt het te klaaren met

zodanigen, die zig aan de Proefneeming wilden

onderwerpen in dat Jaar- Saizoen. Het waren al-

teniaal Arbeidslieden , behoorende tot de Scheeps-

timmefwerf te Portsmouth , en , voor 't grootfte

gedeelte, zeer fchraal van Geftalte, uitgenomen

een of twee, die van middelbaare Grootte wa-

ren. Ik had my ook voorzien van cene Schuif-

maat, om hunne Langte te meeten , en van Schaa-

len, om ze mede te weegen. Alles gereed zyn-

de, ontkleedden zy zig, een voor een, in een

ander Vertrek, doende, welftaanshalve-^ een Lin-

nen Broek nan. Eerft mat men de Langte, dart

woog men de Zwaarte, en vervolgens werdt de

Man gedompeld, na een braave teug Brandewyn^

tot hartfterking
,
gebruikt te hebben. Een Li-

niaal, verdeeld in Duimen en tiende deelen Duims^

was aan 't eene end van de Bak vaft gemaakt;

waar op men de hoogte van het Water aanteken-

de, voor dat de Man 'er in ging , en dan, toC

V. Deel. H wel-
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4 Waarneeminiien omtrent de Ligiiaamelyke

welke hoogte hetzelve fteeg , wanneer hy zyn

Hoofd onderhaalde; en uit die Waarneeraingcn

is deezc Tafel opgemaakt.

J'er-



Zwaarte vAn een Levendig Mensch. li^

komen, voor dat het Water geheel ftil ftond. In*

dien dit alles zodanig kon gefchied zyn, als ik het

Ontwerp had gemaakt, zou ik dit Tafeltje als ge-

noegzaam volmaakt kunnen aanpryzen : maar ik

moet zeggen, dat^ behalve de Grootte det Per-

foonen , die veel verfchilde van de gene welke

ik had begeerd, zy ook te zeer verlangden om
yry gelaten te worden , met nog een Zoopje na

het aanldeeden , 't welk hun was beloofd. Dit

maakte dat het Water niet geheel zonder bewee-

ging was, wanneer ieder in de Bak ging; ook

kon ik ze allen niet bepraaten om zig zagtelyk ne-

der te leggen, veel minder om hun Floofd maar

ëéne Sekonde onder gedooken te houden. Om
die reden was'^ in de meeften van de Waarnee-

mingen , de Oppervlakte van het Water in lang

zo onbewceglyk ftil niet , als vereifcht zou wor-

den om de Afmeetingen volmaakt naauwkeurig

te doen, en ik vond my genoodzaakt ^ dezeJven

als ter vlugt te neemen, door te mikken op de

middelhoogte tuflchen de Schommelingen. Daar-

enboven was de groote Vlakte van de Bak geen

klein beletzel in de naauwkeurigheid j die ik

van myne Proefneemingen verwagttè. Dewyl
ik egter niet weet, ergens gelezen te hebben,

dat *er van dien aart in ^t werk geftcld wiiren,

zxillen deezen niettemin^ mogelyk^eenig genoe-

gen geeven aan zodanige Menfchen , die begee-

rig mogtcn zyn naar ecnige opheldering omtrent

«iit Onderwerp. Zo ik nog meer dergelyke Waar-
V. Deel.- Ha nee



1 16 Waarneemingen omtrent de Lighaamelyke

Tieemingen moeft doen, zou ik een regtopftaande

Koker verkiezen , met evenwydige zyden, niet

boven de i8 of 2,0 Duimen breed, waar in de Per-

loon zig nederlaaten moeft mee trapjes aan de bin-

nenkant gcipykerd : want in zo klein een Perk zou

de beweeging van 't Water fchielyker ophou-

den, en de Schommelingen zouden, op ver naa,

niet zo fterk zyn , als in een grooter Oppervlakte.

Een der redenen, die my deeze Proefneeming

in 't Hoofd bragten , was de begeerte om te

weeten , hoeveel Greenen of Eiken Hout ge-

noeg zou zyn om een Man boven te houden in

Rivieren of Zee; denkende, dat de meefte Men-
fchen zwaarder waren dan Rivier- of gemeen

verfch Water ; maar het tegendeel blyktuit deeze

Voorbeelden. W^ant , het eerfte enlaatfte uit-

gezonderd , was ieder Man merkelyk ligter dan

zyn Lighaamelyke Grootte van verfch Water,

en nog meer , derhalven , dan zyn Lighaamelyke

Grootte van Zeewater. Bygevolg, indien Men-
fchen, die in 't Water vallen, genoegzaam Re-

dens gebruik behielden om de fchrik, die in zul-

ke Gevallen gewoon is , te vermyden ; zouden

veelen voor verdrenken zyn bewaard, en een ftuk

Houts, niet grooter dan een Riem, zou een Man
ten deele boven Water doen blyven, zo lang als

hy kragten genoeg had, om het vaft te houden.

Eenige dingen , die hier geopperd zyn , zullen

miflchien klaarder blyken uit het volgende Be-

De



Zwaarte van een Levendig Mensch. ïii

De Lords der Admiraaliteit hadden tot oefening

der Schoolieren, die aan de Koninglyke Akade-

mie te Portsmouth behooren , een klein Jagt ge-

fcliikt ; waar in deeze jonge Heeren
,
geduuren-

de de Zomer-Maanden , onderweezen werden

in de handeling van 't Scheepswerk op Zee, on-

der 't beftuur van een der Lecrmeellercn , met

agt of tien Matroozen tot zyn behulp. Toen dit

Jagt voor de laatllemaal uit was , zynde omtrent

liet begin van de Maand OktoLer laatftleden, wcrdt

een van de Schoolieren belaft het Dieplood uit te

werpen. De Jongeling, ongevaar dertien Jaar oud

zynde , klein van Statuur en gantfch niet vet,

viel , zo als hy op de kant ftapte , over boord. De
Zee was ongeftuimig en het Jagt hadt een fterken

voortgang ; zo dat de Jongeling zig aanftonds op

een vry grooten afftand van 't Vaartuig bevondt.

Men liet wel ylings de Boot zakken, maar het

Touw, niet vaftgemaakt zynde, flipte uit; zo

dat de Boot weg dreef. Hier op fprong een Ma-
troos in 't Water en zwom naar de Boot , die hy

weder op zyde van 't Vaartuig bragt', neemende

een ander Man by zig, en dus roeiden zy te fa-

mcn naar den Jongeling toe, dien zy wederkree-

gen, na dat hy over 't half Uur in Zee gelegen

hadt. Hy verhaalde , dat hy , zeer weinig zwem-
men kunnende, en oordeelende te zullen zinken,

indien hy tegen de Baaren aan worftelde, dezel-

ven de Rug hadt toegekeerd , en dus zig, op ge-

nade , hadt laaten dry ven. Hy hleldt zig geheel

V. Deel. H 3 ftll,
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ftil , en nam in agt , wanneer een Baar ftondt over

hem heen te rollen , dat hy zyn Adem inhield , en

vervolgens het Water uitfpoog, 't welk in zyn

Mond gedrongen was. Zyn Hoed , die by ge-

val met een endje Touw aan een der Knoopsgaten

van zyn Rok gebonden was , hieldt hy dikv/ils

met de eenc Hand om hoog , op dat men zou kun-

nen zien , waar hy lag. Effen voor dat de Boot

by hem kwam , begon hy flaauv/ te worden ; zyn

Oogen fchemerden , en hy dagt toen aan 't zinken

toe te zyn. Deezc Jongeling , die door zyne

voorzigtigheid zig voor 't verdronken behoedde,

niqct diestyds ligter gewccfi: zyn dan het Water.

H,

VER-



V E R G E L Y K I N G
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ZWAARE KOUDE
VANDEE2EN

W IN T E R,
MET DE

WAARNEE MINGEN
OP DE

AFGRYZELYKE KOUDE
I N

SIBERIË.
^gg^gt öe ï^ 3 -3 e^Wö" g o o"o;g::^

DE nuttigheid der Procfneemingen in de

Natuurkunde, bJykt niet duidelyker, dan

wanneer men Denkbeelden, die door groote Ge-

leerden uit een reeks van Waarneemingen belloo-

tcn en dienvolgens in 't algemeen aangenomen

waren , door nieuwe Ondervindingen ziet op-

helderen , verbeteren en, als 't ware, geheel her-

vormen. Het Menfchclyk Vernuft leert tevens

daar uit, hoe veel Onderzoek 'er noodig zy, eer

men bevoegd is om algenicene Befluiten in Na-
tuurkundige Zaaken af te leiden uit Waarneemin-

V, Deel, H 4 gen



ï aö Vf.RGELYKING DER KoUDE VAN DEEZEN WI^'TER

gen zelfs , die met de grootfte omzigtigheid ge-

daan, en ten naauwkeurigftc ter toets gcbragt ^n

overwpogen zyn.

Dit heeft vooral plaats omtrent het Denkbeeld

van de U/ierJle Paakn der Hitte en Koude , die

voor levendige Schcpzelen , en zelfs voor den

Menfch , verdraaglyk zyn. Toen de wydbe-

roemde Heer Boerhaave, by voorbeeld, over

't Vuur fchreef , 't welk hy zo voortreffelyk heeft

gedaan , dat men het byna als een uitgcwrocht

Stuk aanmerkte, bciloot hy uit verfcheide zeer

raauwkeurige Proefnceraingen , dat geen bekend

Gedierte , veel m'in de Menjch , een'igen tyd leeve\i

kon in een Lugt , die heeter zvas , dan tot de 90

Graaien des Thermometers van Tahrenheit, en daar

uit maakte hy op , dat de Hitte der uitwendige Lugt
' altyd minder moe^ zyn , dan de Bloedivarmte in een

gezond Menjch (a). Ondertuffchen heeft men fe-

dert door verfcheide Waarneeraingen ontdekt,

dat de Hitte in de open Lugt fomtyds niet alleen

tot 99, maar tot 102 en 105 Graaden ftygt, ja in

de Zonnefchyn tot 112 Graaden (^). Zelfs weet

men thans , dat de Lugt in de Badftooven der

RuiTen , waar in zy het wel een half
,
ja een geheel

Uur harden kunnen, dagelyks tot 108 en iió

Graaden heet gemaakt wordt (O- In die der

Lap-

(a) Qhem^iZ. Vol I. p. T92.

Oi) Zie het IV. Deel deezer Uitgezogte Verhandelin-

gen , bl. 470, 474.

(f) Gmülik. Fraf. ad Fior, Sibir. p. LXXXi.



MET DE Waarneemingen in Siberië. i£i

|L,fiplanderen te P^//ö bevondt de Heer Mauper-
Tüis, dat de Spr'ttus^ in den Thermometer van

Réaumur^ tot 44 Graaden boven het Fiint van

Vorft klom (<^) , 't welk 131 Graaden boven o

is in den Thermometer van Fahrenheit. Zie daar

dan den Uherjiefi Paal der Hitte ^ welke de Menfch

Gcnigen tyd kan verdraagen
, 41 Graaden ver-

hoogd.

Maar nog ongelyk grooter is de verandering,

i^ het Denkbeeld^ ten opzigt van de Uhetf.e Faa-

ien der Koude. Het blykt , dat de vermaarde

BoERHAAVE van gedagten is geweeft, dat de o
van Fahreiiheit de grootjïe trap was der Natimrlyke

Koude (e^
;
grondende zig daar op , dat de Kwik,

in dpn gemelden Thermometer , op Tdand , in

den zeer Kouden Winter van 't Jaar 1 709 , niet

laager waargenomen was C/')- Na dat de Ther-

mometers in de Landen, die ten Noordooften van

ons leggen, in gebruik waren gebragt, heeft men
egter bevonden , dat de Natuurlyke Koude zig

ongelyk ja ongelooflyk verder uitftrekt. Te Pe-

tersburg^ by voorbeeld, gaan weinige Winters

om, dat de Kwik niet tot 16 Graaden onder o

van

(rf) O UT Hl ES. Vo-ja^e au Nord. p. 107.

(e) Zie Cbemice, Vol. I. p. .160. Daar hy dien trap

van Koude noemt de allerfcherpfte Winter-Koude {aciitis-

Jimum Frigus Hyhernum) , en p. 162, daar hy de o van

Fahrenbeit noemt, de Uiterste Paal, ro( ivelken de

fCoude van de Natuur waargenomen is gebragt te zyn. Enz.
(ƒ) Ibidem, p. 158, 174-

y. Deel. H 5



I Z2 Vergelyking der Koude van deefjin Winter

van Fahrenheit daalt. Doch veel aaumerkelyker

is , hcc gene men heeft uit een Lyft van Waar-
necmingen, die in den Jaare 1751, te So//kams-

ky , aan de Grenzen van Siberië, op de Noorder

Breedte van 59 Graaden
, gedaan zyn ; alwaar

men, den 9 November van dat Jaar, 's morgens

ten zeven Uuren , den Thermometer van De IHfle

gedaald zag tot 205 Graaden , 'i welk overeen-

komt met 34 onder o van Fahrenhen Cg).
Een groot verfchil , waarlyk , met den trap,

dien men zig verbeeld hadt den Uitersten
Paal te zyn van de ISiatuurlyke Kmide der Li/gf,

op
(.^) Zie de Pbil. TransaÜ. Vol. XLVIII. P. i. for 1753.

Ahvaar de Lyft agter p. 107 is ingevoeg;!. En 't is aan»

TTifjrkcIyk , dat , volgens die zelfde Lyft , op die zelfde

Plaats, de ïhennometer van De l'IJh , in den Zomer,
den 31 July naamelyk , was gereezen toe 102 Graaden, 'c

xveik omtrtnt 90 van Fahrcnheit is, boven o: een Hitte zo
groot , als men tuffchen de Keerkringen , in verfchcide

Landen, zelden heeft. Immers te Cartbagena in Amerika
flondt de Thermometer doorgaans op een hoogte, die om-
trent met de 8oGraaden v^nFabrenheit overeenkomt, en te

Otiho in Peru, byna onder de Linie, is,geduurende het Ver-

blyfderSterrekundigen.degrootfteHitteop omtrent 64 en

degrootfte Koude op 52 Graaden bevonden. Daar nogthans

deeze Plaats byna midden in de verzengde Lugtftreek (Zo«a

fornrfa)iegt. Waartegen leAjlrakan aan de Kafpifche Zee,
nagenoeg in 't midden der^einaaf/.e^eLugtftreek , de Zomer-
hittedikwilstotbovende 100, ja tot 103Ï Graaden boven o
vnn Fabrenbeit , ftygt: 'mGeorgia tot 102 Graaden Hier uit

blykt, dat de gewoone Verdeeling des Aardkloots in Riemen

,

Zonczoï Luglfireeken, Aoox Aq Keer- en Fooikringen ^g's.ntkh

cnnaauwkeurigis , ten opzigt van de Hitte, Gemaatigdhcid
cnKoudc. Zie 'llV.'DEE.hiicQZ&ïVeïhandelingent bl. 469,470.
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op bewoonbaare Plaatfen ; te meer nog , om dat

Sol'ikamsky flegts op de Breedte omtrent van Pe-

tersbiirg en Stokholm^ en in lang zo Noordelyk

niet als Tsland ^ is gelegen. De Franfche Aka-

dcmiften hadden ook te Tomea^ naby den Pool-

Cirkel in Lapland, de Koude reeds bevonden tot

37 Graaden onder o op den Thermometer van

Fabrenhe'it (Ji). Die trap van Koude egter, hoe

groot ook voorkomende , is klein , wanneer mea
de Waarneemingen inziet , die door den Heer

Gmelin, Hoogleeraar in de Scheikunde en Na-

tuurlyke Hiftorie te Petersburg , omtrent de Kou-
de van Siberië zyn in 't werk gefield.

Hier moet men niet verftaan een kleine Land'

ftreek of Plaats van Ballingfchap in 't Noordelyk-

fte

(]}) Dus vind ik het in de Befchryving van hunne Rei-

ze. Niet, gelyk de Heer Watson zegt in zyne Ferge'

lyking der IVaarneemlngen op de Koude in Siberië (^Phil.

TransaÜ. als boven, p loS.)) dat zy onder den Pool-Cir-

kel tk" Koude zouden be^'onden hebben tot 3 7 Graaden onder

o op Réaiimurs Thermometer, 't welk byna overeenkomt
(zegt hy) met de 70 Graaden van Fabrenbsit. Want de 37
van Réaumur zouden niet meer dan 52 zyn op den Ther-

mometer van Fabrenbeit, en het komt my onbegrypelyk ja

onmogeiyk vóór , dat de Thermometer van Réaumur zo
laag kon daalen, dewyl op 31! Graaden de Brandewyn in

denzelven bevrooren was Het fchynt derhalve, dat de

Heer Watson de 37 Graaden van den Kwik-Thermo-
nieter , dien zy ook by zig hadden , voor die van Réaumur
heeft aangezien. Ouïhier Fsynge au Nord, Paris 1744.
Qiiarto p. 145. Vergeleeken met MusscHENBKOi,ïr
Elementa Pbyfices. Leidce 1748. p. 417.

V. Deel.
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f!:e van Afie , werwaards de Staatsmisdaadigen of

WangLinftelingen van 'c Ruffifche Hof gebannen

worden ; maar , na dat het geheele Noorderdeel

van Alle onder de Ruffifche Heerlchappy gebragc

en beveiligd is geworden, heeft men onder dien

naam begreepen een der grootfie Landen van de

bekende Wereld. Het hedendaags Siberië

ftrckt zig Zuidwaards uit tót aan en over den vyf-

tigften Graai Noorder Breedte ; Noordvv^aards

heeft het geen andere paaien dan de Kuft der Ys~

zee, tegenover een weinig bekend Land, dat

men Nova Zemla noemt : Ooftwaards ftrekt het-

zelve van de Bergen der Grenzen van Moskovie

tot aan de Zee van Kamtjchatka ; ter iangte van

raeer dan zeshonderd Duitfche Mylen.

Dit groote deel des Aardbodems, welks breed-

te ten minfte driehonderd Mylen is, werdt de

Heer Gmelin, door wylen haare Majcfteit

de Keizerin van Rusland, Anna, tot uit-

breiding van de Kennis der Natuurlyke Hiftorie,

en inzonderheid van de Kruldkunde
, gelafl te

doorkruifen. Gemelde Hoogleeraar hadt, tot zy-

ne Reisgenooten , zyne twee Kollégaas , de Hee-

ren Muller en De l'Isle de la Croyére,
benevens eenige Studenten , Schilders of Teke-

naars , een Ertsgraaver of Bcrgwerkkundigen,

en andere Luiden , zo veel hy tot zynen dienll

behoefde; zelfs gebruikte hy verfchcide Jaagers

,

om allerley foort van Gevogelte en wild Gedierte

te fchicten en te vangen^ Hy nam in ^uguj}i/s
,

des
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des Jaars 1733 , de Reize aan, en kwam niet in

Petersburg te rug, voor 't midden van Vebmary

1743 ; hebbende dus negen en een halfjaar op dien

Tügt hefteed (/).

De Heer Gmelin rcaalct een algcmecnc Aan-

merking ten opzigt van de Lands-ggfteldheid, om
welke men nooit gedagt zou hebben , indien de

Ondervinding zulks niet aan de hand gegeven had,

V^oor dat hy kwam aan de groote Rivier ^5«/y^<3t,

die van de Grenzen van Groot Tartarie, Noord-

•waards, byna midden door Siberië llroomt, en 't

y.elve in een Ooftelyk en Weftelyk gedeelte

fchcidt, was de gedaante des Lands , om zo te

fpreeken , de zelfde als in Europa. Hem kwa-
men, in dit Weftelyk deel van Siberië, naauw-

lyks eenige andere Dieren of Planten voor, dan

die geineen zyn in ons Wereldsdeel of aan de Oe-
vers van de Wolga^ in Moskovie , en men vondt

'er de zelfde Soorten van Aarde en Gefteenten.

Maar van de Rivier Jenijea^ zo Ooft- als Zuid-

en Noordwaards, \\'as de gedaante des Aardryks

veranderd, en veel tieriger, even of de Natuur
daar meer kragt had. Men zag 'er veel hooger

en menigvuldlger Bergreekfen, waar tuffchen Va-
leijen met vermaakelyke Beemden, door de Zui-

verheid van haar Water, de fmaakelykheid van

den Rivier-Vifch en 't Gevogelte, beminnelyk.

De Landaard was , ten o^zigt van haare Levens-

manier
,

(O Prxfat.ai Floram Sibirkam, Petropoli. 1747.

V. Deel.
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manier ,
geheel verfchillende. Ook vondt hy

daar verfcheide Dieren en Planten , in Europa

geheel vreemd
,
gelyk hec Mofchus-Bokje en an-

deren ; waar van hy , zo in Tekening als in We-
zen , een groote Verzameling gemaakt heeft.

Behalve de Natuurlyke Hiftorie heeft deeze

Heer , met zyne Rcisgenooten , en anderen , die

hem middelerwyl bykvvamen, zig ook toegelegd

op Natuurkundige Zaaken. Daar onder was de

bovenmaatigc Koude van dit Geweft , iets ^ 't

geen zig in den eerften opflag gevoelig voordcedt.

De Sneeuw is 'er reeds in September niet zeld-

zaam , en zy legt dikwils nog in Mey. Indien

het Koorn in Ai/gujius niet ryp is, zo heeft men

weinig hope dat het ryp zal worden ; en te ye-

mfea is 't fomtyds gebeurd , dat het onder de

Sneeuw bedekt raakte , eer men om het inoog-

ften hadt gedagt. Te ^ahiüa , dat een weinig

Noordelyker aan de hena legt , bewaarcn de In-

wooners verfchciderley Bellen , die zy tot lek-

kcrny houden, Jaaren agterecn in hunne Kelders,

die naauwlyks zes Voeten diep zyn , blyvende daar

akyd bevrozen ;
ja op Noordelyker Plaatfen het

Slagtvleefch. De Ingezetenen van Argun zelfs,

een Veiling aan de Zuidelykfte Grenzen , op min-

der dan 50 Graaden Noor der Breedte , en dus

Zuidelyker dan de Nederlanden ; verhaalden dat

het Aardryk, op veelc plaatfen in dat Land, 's

Zomers, niet meer dan anderhalf Elle diep ont-

dooide. Den i'i'Jiiny hadt de Heer Gmelin te
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yaha'ta ^d^t omtrent op de Breedte van 63 Graa-

den legt , doen graaven , en bevondt , dat de

Grond , onder de diepte van vier Voeten , ftyf

bevrooren was.

Maar deeze ongemeene Koude in Siberië open-

baarde zig allerduidelykft uit de Waarneemingen.

tly gebruikte den Thermometer van De l''llle^ in

welken de Kwik, 's Winters, zelfs in de Zui-

delykfte deelen
,
gelyk in de Landen aan de Se-

lenga , op de Breedte van omtrent 50 Graaden

,

zakte tot nagenoeg 226 , 't welk overeenkomt

met 591 onder o, in den Thermometer van Vahren-

hstt^ en dus 91 J Graaden onder deszelis Punt van

Vorft C^')- De Koude egter is in dat Land dik-

wils

(A') De Heer Gmelin heeft in de Vrxf. ad Flor. Sibi-

ricam deeze Vergelj'king zodanig gemaakt , dat de 225
Graaden van De l'IJle zouden overeenkomen mee omtrent

SS] onder o van Fabrenheit ; doch dan komt het Punt van
Vorft niet op 150 maar op ruim 152 Graaden van De l'Ifle,

daar het npgthans op 150 moeit komen, volgens de Ver.
•;e!yking derThermometer-Schaalen in L\e Natuurhinde vza
Desaguliers, Pl. XXXVI. Derhalve wy , behou-
dens de agting van den Heer Gmelin, de rcgte Schaal
vanZ^e l'Ip gevolgd hebben; te meer, omdat in de Lyft
der Waarncemingen, te Solikavisky In Siberië, naderhand
uitgegeven

, ( zie de PhUofophifche TrmsaHiën als boven )
de gemelde Schaal ook naauwkeurig gevolgd is; terwyl
men, tot verwondering, in het Uittrekzel der Sibcrifche
Waarneemingen, door den Heer Watson gemaakt, daa«
op volgende,de Vergelyking vindt van den Heer Gmkliw,
volgens welke ik niet zie, dat het Punt van o of 't Punt
van Vorft.met eenigen Graad van Ds l'Ijls, noeh het eenemet

V. Deel. 180,
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wils veel zwaarder, gelyk blykt uit de Proeven,

die in 't werk gefield zyn te Kireiiginsb}^ alwaar,

den lo February 1738, te agt Uuren voor den mid-

dag, de Thermometer van De lUjle ftondt op 240

Graaden,'t welk is 76 onder o van Fahrenhe'it. Den

II Decemberi'j'^6 ^ ten drie Uuren 's namiddags,

op 254 Graaden, dat is 92I onder o, en den 29

dito^ te vier Uuren 's namiddags, op 263 volgens

De l'ljls y dat 103 f onder o is op de Schaal van

Fahrenhtt. Den 9 jfanuary ftondt de Kwik op

275 Graaden van De l'Ifs ^ dat is 118 onder o

van Fahrenhe'it.

In 't begin van 't Jaar 1735, f^'^ryft ^^ Heer

Gmelin , had men te yemjea een afgryzelyke

Koude. Den 5 yjnuary , te vyf Uuren 's mor-

gens, ftondt de Kwik op 262, een Uur daar na

op 281 ; te agt Uuren was zy weder op 250 ge-

komen en bleef zo tot zes Uuren 's avonds, wan-

neer zy allengs weder rees , ftaande , een Uur

voor middcrnagt, op 202 Graaden. De groot-

fte daaling is derhalve aldaar, diestyds, geweeft tot

1251 Graaden op den Thermometer van Fahren-

be'it

j8o, noch het andere met 150, overeenkomt : daar egterde

Verdeel ing volgens zekere Punten gemaakt moet zyn, enwel-

kezyn die dan geweeft? Men zou kunnen vermoeden, of de

Heer Gmelin, die de uiterfle naauwkeuriglieid fchync

gebruikt te hebben, zulks bepaald had door een daadelyke

Vergelyking van de beide Thermometers ; maar hoe kan

hy het dan opgeeven in honderJlle deelen van Graaden?

Wie is in ftaat om de hoogte zo net af te meeten?
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teit onder o j dat is 157 f onder het Punt van

Vorft (/).

Verfcheide omftandigliéden toonden, dat dce-

^e Koude , op die Plaats zelfs , buitGngemeeii

Zwaar was. Haare vinnigheid was zo groot, dat

de Heer Gmelin naauwlyks in ftaat was, op de

Stoep of in 't Voorportaal van zyn Huis, drie of

Vier Minuuten te blyven ftaan. De Lugt zelve,

zegt hj , ftondt zeer droevig, en fcheen, als 't

ware, bevrooren te zyn: want het was Miftig^

't geen men niet toefchryven kon aan overvloedi-

ge Uitwaafemingen van 't Aardryk
, gelyk in 't

Voorjaar en den Herfft. Hy vernam naderhand,

dat een groote menigte Wilds, in de BolTchen,

dood werd gevonden, en verfcheide Menfchen

waren op den Weg verftyfd. Doch het aanmer-

kelykfte is, dat de Inwooners van die Plaats zig

verwonderden , over het nedervallen van Aak-

fters en MulTchen, als dood uit de Lugt, die,

in een warm Vertrek zynde gebragt, allengs tot

herftelling kwamen : een zaak , welke de Jenifeëi's

zeer zeldzaam voorkwam , daar nogthans zulks in

Duitfchland, met ongelyk minder trap van Kou-

de,

(/) Volgens de Vergelyking van den Heer Gmelin,
welke de Heer Mussc henbroek overgenomen heeft in

de Elem. Pbyfcce, Leid» 1748, bedraagt dit maar 120^^
onder o, en de rekening dienvolgens opmaakende, zou de

o van FaireMZ)Ê»f overeenkomen met ruim 179 van De l'IJle,

daar dezelve, volgens onze Schaal, Op 1765 komt. Zia

ëe Tafel hier volgende ^ Pl. XXXIV.

V. Deel. I
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de , meermaals gebeurt : waar uit , niet zonder

reden , is te befluiten , dat de Dieren in die kou-

de Gewellen ook in ftaat zyn om meer Koude te

verdraagen dan elders : dewyl zy in Siberië van

een trap van Koude, die tot 54 Graaden van

'Pahrcnhsit onder o ftygt, gelyk daar zeer gemeen

is, geen aandoening fchynen te hebben.

Maar, welke is docI> de oorzaak van deeze

afgryzelyke Koude, op Plaatfen zelfs, die mid-

den in de Gemaatigde Lugtftreek leggen
; gelyk

de Landen aan de Selenga^ op de Grenzen van

Groot Tartarie , die niet Noordelyker of verder

van den Evenaar zyn , dan het omleggende Land

van Parys, het midden van Duitfchland of Hon-

garie ? Hangt dit ook af van de hooger legging

dier Landftreeken? Immers de Heer Gmelin be-

vondt, dat deeze deelen van Alle allengs hooger

wierden tot digt aan de Zee van Kamtjchatka en

de Grenzen van China, alwaar wyduitgeftrekte

^Vlakten zyn, die zo hoog leggen boven de Op-

pervlakte der Zee , als de toppen van taaraelyk

hooge Bergen in Vrankryk. Volgens de Waar-

-iieemingen met den Barometer was het Land aan

de Selenga 1779 Voeten boven de Oppervlakte

der Zee. Te Klachta , een Stad aan de Chinee-

fche Grenzen , was de middelhoogte van de Kwik,

uit Waarnceraingen van twaalf Dagen , 1K^T^ Pa-

'ryffche Duimen, 't welk, volgens den Regel van

Cassini, de hoogte van het Land aldaar geeft

ongevaar 2400 Voeten of vierhonderd To'ijes bo-

ven
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Ven de Oppervlakte der Zee (w), Zurich^'m

Svviczerland , is , volgens de bepaaling van

ScHEUCHZER, maar 1246 Voeten, of ongevaar

half zo hoog boven de Oppervlakte der Zee. De
Grondvlakte van 'Netircnturg legt, als men de Mid-

delhoogte van den Barometer i, door Doppelmai-

jEii 'waargenomen, volgens den Regel van Bou-

Güer berekent, maar 112,2 Voeten hoog. De
top van den Berg Pauda, in Siberië, zou, vol-

gens de Rekening van den Heer Gmelin, uit

de daaling van den Barometer , ruim 1000 Tojfes

boven de Oppervlakte der Zee zyn , dat is om-

trent f
van de hoogfte der Alpifche Bergen.

De Waarneemingen van den Heer Gmelin
en zyne Reisgenooten , zo ten opzigt Van den

Barometer als van den Thermometer, zyn , naar

hy getuigt, met zeer veel zorg en oplettendheid

gedaan. De groote ligtheid van de Lugt, op die

Plaatfen , deedt zig befpeuren aan de Ongemak-

ken, die zy , te K'tcichta komende, onderhevig

Wierden: ook zyn Ontfteekingen der Oogen al-

daar

(jin) In dat zeer fraay gedrukte Werk , de Flora Sihirka^

is daar omtrent , in de Prcefatio pag. lx, een groute druk-

feil. Daar ftaat naamelyk, bis mille quadringentaTiim Or-

gyiarum ciim dimidia, dat 2400' Toiftr zou zfn. Uit het

voorafgaande en volgende blykt, dat h t ongevaiar 2400
Voeten of 400 Toifes wil zeggen. Voltjens den Regel van

BouGUER vind ik, uit die hoogte van den Barometer

<

417,1 Toife voor de hoogte van Kiacbta boven de Opper*

vlakte der Zee. ;

V. Deel. I 2
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daar een Landkwaal. Op dat de Barometer geen

te grooce aandoening, zou hebben van de overmaa-

tige Koude, werden 'er, op de Bergen , groote

Vuuren gellookt. Wanneer de Heer Gmelin
op zekere Plaats kwam , daar hy eenigen tyd

meende te vertoeven, zo ftak hy eerft den Ther-

mometer in kookend Water , om te zien of de-

zelve wel tot o zou opklimmen, en, indien daar

gebrek aan was , deedt hy 'er eenige Kwik by

;

probeerende denzelven op gelyke manier, als hy

van een Plaats vertrok. Men kan derhalve dee-

ze Waarneemingen, ten opzigt van de naauw-

keurigheid, niet in twyfel trekken.

Een ding is 'er, waaromtrent onze Hoogleeraar

zelf getuigt , eenig bedenken te hebben. Zyn

Kollega, de Heer Richman, bezig zynde met

Proefneemingen, omtrent de Uitwaafemingen der

Wateren , te doen , en tot meer zekerheid ge-

duurig de Oogen houdende op zyn Thermometer,

nam eens waar, (terwyl de Lugt van het Vertrek

droog was , en warmer dan het Water , daar de

Thermometer was ingedompeld,) wanneer hy'

den Thermometer uit het Water haalde , dat de

Kwik niet alleen niet rees, gelyk dezelve wegens

de warmte van 't Vertrek moeft gedaan hebben

,

maar zelfs tien of twaalf Graaden zakte. Dit

kwam hem zonderling voor, en derhalve herhaal-

de hy de Proefneeraing meer dan eens met den

zelfden Uitflag. Eindelyk ontdekte hy , dat , in-

dien hy den Thermometer afdroogde van de Vog-

tig-
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tigheid , welke 'er van het Water aanhing , de

Kwik aanftonds rees, en in 't kort die hoogte be-

reikte, welke overeenkwam met de warmte van

't Vertrek; maar dat de Kwik, als hy den afge-

droogden Thermometer op nieuws met Water
bevogtigde, aanftonds weder zakte. De Vogtig-

heid, aan den Thermometer van buiten kleeven-

de, fchcen, in dit Geval, de eenige oorzaak van

de daaling van de Kwik («). Hy ftelt derhalve

voor , of 'er in de Siberifche Waarneemingen ook

eenige Vogrigheid, 't zy van het Water, daar

de Thermometer in gedompeld was , of van de

Plank, aan den Bol gekleefd mogt hebben, hoewel

hy alles zorgvuldig hadt afgedroogd; en of daar

door ook een grooter daaling in de Kwik veroor-

zaakt kon zyn.

Zou niet, (vraagt hy,) de Thermometer, die

in het Voorportaal van myn Huis opgehangen

was, dewyl de Lugt aldaar een weinigje warmer

ware dan daar buiten , met eenige Vogtigheid

hebben kunnen overtoogen worden; op even de

zelfde manier als wy dagelyks, in den Winter-

tyd , aan de Venfterglazen der Kamers zien ge-

beu-

(fj) 't Is aanmerkclyk , dat de Heer Ma up f. a tuis in

LaplanJ iets dergelyks bevonden heeft. Want toen hy
den Thermometer van Réaumur , bevrooren zynde , in

zyne Kamer bragt, zakte dezelve, op 't ooj^enbhk dat de

]kandewyn ontdooide, vry veel, en het duurde eenigen

tyd , eer dezelve weder opfieeg tot den trap der vi^armt?

van de Kamer. Outhier, F'iyige auNord, als boven.

V. Deel. I 3
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beuren? Doch hy verbeeldt zig , dat hoe groo^

ook dieUit waafemuig \vare,zy de Kwik niet meer

dan 30 Graaden zou hebben kunnen doen daalen,

en dan bleeven 'er nog meer dan 90 onder o van.

Fahrenheh over (o).

Dit alles overweegende, zal de ongeloofbaarr

heid geheel verdwynen, welke fommigen gevond-

den hebben in de Waarneemingen, die men on-

langs aangaande de Koude van December 1759 ont-

ving, uit deOoftelyke deelen vanDuitfchland. Im-

mers men vernam , dat op een Kalleel of Slot te

Gre'itz in Saxen , toebehoorende aan den Graave

van Reujs , de Kwik in een Thermometer, den

16 van die Maand ,
gcftaan heeft op 50 Graaden

onder het Punt van Vorft, volgens de Schaal van

Fahrenheit, dat is 18 Graaden onder o. Dit Slot,

naamelyk, moet zeer hoog leggen ten opzigt van.

onze Provinciën, dewyl de Barometer, diestyds,

aldaar ftondt op twee a drie Linién boven de 27

Paryffche Duimen , dat nagenoeg maar 28 Ryn-

iandfche en 29 Engelfche Duimen is : terwyl de

Kwik hier te Lande toen omtrent 30 Engelfche

Duimen tekende. De Lugt , nu , is akyd hoe

hooger hoe kouder, en daar door legt een Plaats

ook vryër op den Wind.
• Dit zal miflchien ook de reden zyn , dat de daa-

ling

(0) Zie Prafatio ad Fioram Siblricam. png. i.xxix, lxxx.

Uit welke dit Verhaal der Waarneeiniiigen in Sibeiie t'cc^

nemaal getrokken is.
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Ung^van Réaumurs Thermometer , op dien zelfden

l6 December^ te Pr^^^, door de Jefuiten , op huii

Objervatonttm ^ is waargenomen tot 19 Graadea

onder 't Punt van Vorft, dat met io:|: Graaden

onder o van Fahrenheit overeenkomt. Te Maaa--.

dehurg was zy, den 14^ op I5-|- Graaden onder 'c

Punt van Vorft, volgens ü<f«//;«//;•, of omtrent 4
Graaden onder o van Fahrenheit , en te W^eis'-

Jenfels heeft men, den 19 dito ^ de Koude op
i6i Graaden van Réaumur, dat is 5' Graaden on-»

der o van Fahrenheit, aangetekend. Toen ter

tyd was zy, in de Nederlanden j wel zwaar naar

den tyd, doch zo overmaatig niet, en bereikte

Op ver na niet de Koude van 't Jaar 1709 of 1740.

Wy hebbenze te Amflerdam, in die Maand , niet

laager dan tot 18 boven o vs.n Fahrenheit, of 14
Graaden onder 't Punt van Vorft,.bevonden (*).

Het

(p) Hier omtrent zou egter een merkelyk verfchil kun-
nen zyn tuflchen de eene Plaats en de andere, zo dat wy
dit niet voor den trap van Koude in de Nederlanden in 't

algemeen kunnen nog wjllen opgeeven. Want in de Pbil.

TransaB. vindt men een Brief van den Heer Trembley,
dat hy te V Gravenhage , den 9 Jamiary 1757, de Kwik,
volgens de Scliaal van Fahrenheit , bevonden heeft 3 bo-
ven o, en dit op den zelfden Thermometer en op de zelf-

de plaats , daar hy ze , in 't Jaar 1 740 , 2 Gr. onder o geziea

h^dt. Ondcrtuflchen is op Zivaanenhiirg , in de geheele

Waand ^anuary 1757, geen laager Aantekening dan 11 Gr.

boven o: dat 8 Gr. op een zo kleinen aflland verfchilt.

V. Deel. Ï 4
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Het kwam veelen ongeloofbaar voor, dat de

Koude in de Maand Decemkr , op de gemelde

Haatfen in Duicfchland, grooter zou ge weeft zyn

dan in 't Jaar 1709, en dit is ook nog niet bewee-

zen. Men zou moeten weeten, dat in dat Jaar,

op die zelfde plaatfen, Waarneemingen met goe-

de Thermometers gedaan waren. Die ervaren

Konftenaar , Fahrenheit^ bragt in dat Jaar zyne

Thermometers, wel is waar, tot volkomen-

heid (^q) , en in dien ftrengen W inter is de Kwik

,

op Ysland, tot de o gedaald geweeft (;•): niaar

dit Punt hadt Falirenhejt behaald door Sneeuw of

gefchraapt Ys te mengen met Armoniak-Zout , ter-

wyl het hard vroor , en daar in den Bol of Rol

van den Thermometer re houden (j) : zonder dat

'er, zo veel ik weet, bewys is, op welk een

trap van Koude de Thermometer , toen ter tyd

,

op die Plaatfen van Duitfchland heeft geftaan. Zelfs

vind ik op de Thermometer-Schaal aangetekend,

dat de Koude te Vrankfort^ in 't Jaar 1709, ge-

weeft is tot 18 Graaden onder o: 't welk alle re-

denen beneemt, om de Vergelykir.g zodanig te

maaken , als of de o de Uiterftc Faal geweeft was

van de Koude in Duitfchland , in 't Jaar 1709,

ge-

(^) MusscHENBUOEK, S^»!. PbyJlccB. Leid» 1 748.

p 418.

(r) BoEiiHA AVE, Chemicc, Vol. I. pag. 174.

(j) MusscHENBaoEi^, AMitam. ai Teutam, Florenl^.

pag. 12.
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gelyk men in de Nieuwspapieren meer dan eens

heeft zien doen.

Ook is 'c aannierkclyk, dat 'inyamiary deezcs

Jaars 1760, toen de Koude in de Nederlanden
veel lirenger was dan in December te vooren , ko-

mende naamelyk hier te Amilerdam tot 9 bovca
o, of 23 Graaden onder 't Punt van Vorft; de-

zelve te Frankfort ^volgens, Vx^'aarneemingenop den
Thermometer van ütf^//w///- gedaan, de o van Fah-
renheit nog niet bereikte , zynde maar geweeft
tot 13^ Graaden op den gemelden Thermometer,
dat is ï| boven o. Te Stokholm is de Kwik, den

7 January, tot 29 en te Upjal tot 31 Graaden
gedaald geweeft : zynde het aldaar kouder dan
men in eenige Jaaren hadt beleefd. Van Peters-

burg hebben wy zekere Berigten , dat de Ther-
mometer van i^^Zr^^W/ aldaar, den 28 Decemler

1759, ftondt op 31 Graaden onder o, of volgens

de Schaal van De l'>Ipe , die aldaar meeft in gebruik
is, op 202i Graaden. Den 3 February 1758 was
de Thermometer nog iets laager geweeft, zynde
toen 64 Graaden onder 't Punt van Vorft, of 3a
onder o van Fahrenheh. De grootfte Koude, in

't Jaar 1740, was aldaar aangetekend tot 28 Graa-
den onder o.

De Heer Boeeiiaave verhaalt, dat, toert

men de Koude , die door Konft gemaakt was , met
Geeft van Salpeter by Ys te gieten , tot 40 Graa-
tlcn ondcrobragt, de Geel]: -van Salpeter dunne,

y. Deel, I 5 fcher-



I qS Vergelyking derKüude van deezen Winter.

fcherpe Kryftallen fchoot , van een half Duim

lang, ja dat dezelve als bevroor (O- Iets der-

gelyks heeft men te Petersburg 'm die zwaare

Koude gezien : dat naamelyk de Geeft van Salpe-

ter zelf Ys-fpitfcn maakte, gelyk VYater dat be-

gint te bevriezen ; doch wac aanbelangt de Proef-

neemingen , aldaar toen in 't werk gefteld, om,

door Ys en Sneeuw te mengen met Sterk Water,

de Koude te brengen tot 400 Graaden op den

Thermometer van De /'Ife, dat 2.68 onder o op

die van Fahrenhe'it zou zyn •, zal men beft doen

nader beveftiging af te wagten. Immers het komt

wat onbegrypelyk voor, hoe men het Sterk Wa-
ter, dat byna van de zelfde natuur als Geeft vati

Salpeter is , in die fchrikkelyke trappen van Kou-

de heeft kimnen uit en over gieten; daar deeze

Geeft reeds op 40 Graaden onder o bcvricft, ja

zo ftyf bevrooren was, naar de Heer Boerhaa-
VE verhaalt , dat men ze niet dan met geweld uit

de Pyp kon fchudden (o).
.
Omtrent het bevrie-

zen of onbeweeglyk worden van 't Kwikzilver >

in den Bol des Thermometers, zuUen wy ook ons

oordeel nog een weinig opfchorcen.

Een groote verwarring geeft , in het nazien

van de Waarneemingen die hier of elders gedaan

zyn, en inzonderheid in het vergelyken van de-

CO Chemie, Vol. I. pag. 164.
{v) Ibidem.
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MET DE WaARNEEMINGEN IN SlBERlE, 13^^

Zalven met malkander, het verfchil der Thermo-

meter-Schaalen. Voor eenige Jaaren rekende men
die van MuJJ'chenhroek^ Fahrenheh en Prms ^ voor

een zelfde Schaal (w): doch federt heeft de Heer
Musschenbroek zyn Schaal geheel veranderd,

volgende eenigermaate het voorbeeld van De'

l'lfle; dewyl hy beft oordeelde, niet op- en ne-

der waards, maar één koers heen te teUen, opdi*

geheele Schaal. Om die reden begint deeze ver-

maarde Natuurkundige thans de Schaal, en ftelt

zyn o , op 't Punt van Kookend Kwikzilver,

dat volgens Fahrenheit 600 was, en telt van daar

ne^derwaards , zo dat hy , daar de o van Fahren •

heit is, 600 heeft, voegende dan nog loo of 200

Graaden daar by , om de allergrootfte Koude,
die nu laatft ontdekt is, daar op te kunnen plaat-

zen (jf). Indien egter de Waarneemingen te Pe^

tersburg^ op de door Konft gemaakte Koude, in

deezen Winter , geloof verdienen (y), zou dee-

ze Schaal , van 700 of 800 Graaden , nog tq

kort zyn.

Tot vergelyking der Waarneemingen met de

Thermometers , die thans meeft in gebruik zyn

,

is

(w) Zie Pl. XXXVI, in 't II. Deel ézï Natuurhmds
van D ESA GUL IERS.

{x) MusscHENBROEK, Ekm. Pbyjiae. Leid, 1748.

p. 4^9-

(y) Zie de naaftvoorgaande Bladzydc.

. V. Deel.
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is hier nevens gevoegd een Tafel van drie ver-

fchillende Schaalen, te weeten, die van De l''ljie,

Réaimur en Fahrenheit. (Zie Pl. XXXIV.^
De kolom aan de regter Zyde, die van De /'///«

is, begint met o, 't welk overeenkomt met de 212

Graaden van Fahrenhett en met 80 van Réainnur:

T^Y eindigt hier met 300 Graaden, 't we'kgtlykftaat

met 1 48 onder o van Fahrenheit en met 80 van Kéau-

war onder 't Punt van Vorft. De Schaal, aan de

flinker zyde, is die van Rèaumur^ tot 80 Graa-

den boven en 80 Graaden onder het Punt van

Vorft. In 't midden is geplaatft de gcwoone

Schaal van Fahrenheit, daar 32 liet Punt van

Vorft is; doch om dat het gevoeglyker fchynt,

immers nu dat 'er nog veel trappen van Koude

,

onder o, in de Natuur ontdekt zyn; de Telling-

van 't Punt van Vorft of Bevriezing van 't Wa-
ter, dat een taamelyk vaj} Punt is , te beginnen

;

zo zyn aan de kanten, v/ederzyds, Getalcn ge-

field, die van dat Punt, op- en nederwaards,

vermeerderen , tot 176 toe. Men heeft die Ge--

talen met 16 laaten opklimmen , om dat dit de

gevVoone Verdeelingen zyn in de Schaal van Fah-

renheit, waar van men de grootte der Graaden

behouden heeft.

Dus kunnen de Schaalen van De 1^1fje en Réar^-

ptur , beiden , op 't oog gemakkelyk vergelee-

ken worden met deeze veranderde Schaal van

fahrenheit. Voorts toonen de gebroken Ly-

nen.
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ncn, dwars over de Schaalen heen loopende, de

Ge talen aan van deeze drie byzondere Therraome-

ters , die volmaakL overeeniiemmen ; maar , be-

halve zulks, zyn, aan deeenc zyde der Schaal var»

Tahrenheit , de gewoone Punten aangeweezen

,

die men op den Thermometer vindt, te vk^eeten,

32, ló, o, 16, 32, 48, 64, 80, 9Ó, waarvan

geftippelde Lynen wederzyds afioopen naar de

Schaalen van De l^lüe en BJaumur , daar zy de

Getalen aanwyzen , die volkomen met deeze

Punten overeenkomftig zyn. Dus wyft het

Punt o , volgens Fahrenheit, 1 76! op den Ther-

mometer van De l^lpe en 141 op dien van Réau-

inur\ dat is 32 onder 't Punt van Vorft, op de

veranderde Schaal van Fahrenheit. Zo komt ook

de 96 van Tahrenheit niet juift met de 96 , maar

met 963 van De Pljje overeen, en met 28^ van

Ré^u/m/r, dat is 64 boven 't Punt van Vorft, vol-

gens de veranderde Schaal van Fabrenheit : en even

zo met alle andere Punten.

Aan de regter zyde van den Tafe! zyn gefteld

de Aanwyzingen van de Gefteldheid der Lugt,

volgens den gewoonen Trant , doch in benaa-

ming een weinig veranderd. De Bloedwarmte is

hier
,
gelyk gewoonlyk , op de 96 Graaden van

Fahrenheit gefteld ; hoewel men weet , dat

zy in een gezond Menfch zelden tot dien trap

klimt; dat zy in Kinderen wel komt tot 94, doch

in Bejaarden doorgaans tot 92 Graaden zig be-

V. Deel. paalt.
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paalt (z). Behalve het Punt van Kookend Wa-
isr, dat ook merkelyk verfchilt naar de Zwaarte

van den Dampkring (^) , en van Kookcnde

Spintiis ^ dat is fyntte Geeft van Brandevvyn of

Alkohol , zyn 'er bygevoegd de Aanwyzingen

der trappen van Koude, op welken Brandewyn

en Geelt van Salpeter bevriefl: , volgens de voor-

gemelde Waarnccmingcn. Vahrenheit tekende

32 Graaden by het Punt van Vorft, en de ruim-

te , die 'er was tuflchcn zyne o , door Ys en

Armoniak-Zout verkreegen , en dit Punt, in 33

Graaden verdeeld hebbende , verlangde hy de

Schaal , volgens die Maat , naar boven , en dan

klimt de Kwik , zegt de Heer Müsschen-

BROEK, in Kookend Water tot 214 Graaden (Ji)^

doch als het in de open Lugt kookt, digt by de

Grond, tot 212 Graaden (c) •' zo dat men dit

Punt van Kookend Water behouden kan.

Aan de andere zyde van den Tafel (Pl.

XXXIV) zyn , zo boven als onder 't Punt van

Vorft
,

getekend eenige aanmerkelyke trappen

van Hitte en Koude , die in de Natuur plaats

gehad hebben j inzonderheid de genen , waar

van

(s) BoERHAAVE, CbemicB. Vol. I. p. 192, 207, 213.

(a) Desaguliers, Natuurkunde. 11. D. p. 374.

(b) MusscHENBiioEK, yidd'it. ad Tmtam, Flerent,

(c) Sub Jere aperto
,
prop: Soluin, Idem , Eleiti. Pbyficcti

Leid. i74tf. p. 419.
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van in deeze Verhandelingen te vooren (^), of

in dit Vertoog is gefproken. Met kleine Stip-

lyntjes is aangeweezen , hoe veel Graaden zulks,

volgens den-Thermometer van Vahenhm ^ op de

gewoone Schaal bedraagt; e», dewyl die van de

zwaarfte Koude, in Siberië, op den Thermome-

ter van De i'Ifle waargenomen zyn : ziet men

de Graaden van die Waarneemingen aan de ande-

re zyde, in de Schaal van De Pljie, ook aange-

tekend.

Deeze Tafel heeft tot Vergelyking der Waar-
neemingen, die op verfcheide Thermometers ge-

daan zyn , of tot overbrenging uit de Graaden

van den eenen in die van den anderen, een zeer

gemakkelyk gebruik. Men behoeft flegts te let-

ten op 't getal der Graaden , die met elkander

een even groot gedeelte maaken van elke Schaal.

W^illcnde, by voorbeeld, weeten , hoe veel de

!i2 boven o, van Fahrenheit^h in de Schaal van

De PJfe: men trekke het van I22,reft 10: dan,

om dat 18 met 15, dat is 6 met 5 Graaden in

deeze Schaalen overeenftemmen ; zo zeg , 6

geeft 5 , wat 10: komt 8f , 't welk , by 75 gedaan

zynde, geeft 83^ voor de Graaden , welken het

Punt van 112 van Fahrenheit by De l'lfie even-

aart. Het Punt van 96 in de Schaal van FaJiren^

heh'is 10 boven 86, dat met 24 gelyk fiaat in die

van
(d) Zie het IV. Dsel, bl.455, enz.

V. Deel.
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van Rèaumur: zeg dan , 1 8 geeft 8 , of 9 geeft 4

,

wat 10: komt 4* voor 't overeenkomftigc Punt

in de Schaal van Réaumur. Wederom ; 226 in

de Schaal van De IHjle is i meer dan 225: om 't

zelve over te brengen op die van Fahrenhe'tt^ zo

zeg, 5 geeft 6, w^at i: komt i|, en, ditby 58

geteld, geeft 59I, voor de gezogte Graaden. In-

dien men , eindclyk , rekenen wilde , hoe veel

't Punt van 400 Graaden , op de Schaal van Ds
^Ifle, zyn zou op de Schaal van Fahrenheit^ be-

hoeft men wederom flegts te zeggen: 5 geeft 6,

wat 100; komt 120: dit by 148 gedaan, zo

heeft men 268. Op zulk een wyze zyn al de

overeenkomftigc Graaden, die tuffchen de Hoofd-

verdeelingen in deezen Tafel aangetekend ftaan,

ten naauwkeurigfte bepaald.

Een voornaame reden, tot het opmaaken van

deezen Tafel , is geweeft de byftere gebrekkelyk-

heid der Vergelykingen , die men omtrent deezö

Punten , by gelegenheid der Waarneemingen op

de zwaare Koude van dcczcn Winter, verfchcide

maaien heeft gezien.

H,
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omtrent de

LüGTSGESTEXDHEID £e AmSTELDjIM^

in yanuary 1760.



WAARNEEMINGEN
omtrent de '

tiüGTSGESTELDHEID te AmSTELDAM,'

in Vebruary 1760.

Barometer.
Cj'jwarg. 's midi. 'stiv.

Therm.
m» . mi. av

— O

29.

a,29.

3i3o.

4—
5\—
ö 29.

7 —
830.

9
10
31
32
33
34
35
36
37
38

39
»o
ai
22
23
24
25
aö
27
28

29

29 I05

— 10'

30.

2

1— 3.
29.11:

- 9:

29.8
30.0'

— 3

30- lï

— o
— 2

3!i- 31

4 - 3i
8Ï29.8

5 i- 3

o I— 3

3 I— 2

8f—10

9i— 6

3O'

29

30,

o*
Ir

,2

4
.91
6
10

4
7

, 2

— o
— 6

30.3
— 3

29.9
— 61

— 9\— 3':

-lO'
30.3

29. 9]— 10

— II

30. I5

2911'

30. 3 J

-3'
— Ij

29 II

— 8

28.11

29 5— 6\

— I

— o',

30.4,— Oï

29-7:

8

— 7— 4
30.0
— 4:

31 ,38

38 '39

32 '38

30,-29

25 ;32

26 134

27 I36

29I36
33I42
40
40
40

44
43
40
40
36

36
32

36
36
32

29
36

38

36
40
41

37

44
46!

44
43

44
44
40
42
41

43
35

33

35
44
42
42

41

44
41

Winds Streek.

imorg. 't midd. 'i nv

Weder-
Ceftitdheid.

38

36

35
30
26

30

34

35

39
36
41

43
39
138

1+6

,40

38

137

37
38

34
30
35
40
36
36
?6

39
3»

ZO
NW
NO
NO
ZO
Z
ZW
zw
ZW
zw
ZW
zw
zw
z
zw
w
zw
w
zo
zw
NO
NO
zo
zw
Wt.N
NW
ZW
NO
NO

ZO
NO
NO
NO
Z
ZW
zw
zw
zw
w
zw
zw
w
zw
zw
w
NO
w
zo
zw
NO
NO
z
w
NW
W
zw
N
NO

Z VorÜ, regen.

NO Betr.

NO Vorft , held.

NO betr.

Z iHeld. vorft.

ZW — betr.held.

W
ZW
ZW
w
zw
zw
w
zw
zw
NW
NW
NW
ZO
zw
NO
NO
Z
ZW
w
NW
ZW
N
NO

— vor(t,bet.

Vorlt, mift.

Helder.

Betr. helder.

MilVig, held,

Betr. helder.

Regen,wind,

Reg. ftorm.

Storm. held.

Mifr, betr.

Helder, mift.

Mift, fneeu.

Helder, betr.

Sneeuw, hel.

Vorft.

— held.betr.

Regen.
Sneeuw.bui.

iktr. helder.

Hoogfte Barometer d. 30. 4',\ Tv«;jj»ik a ««
Laagfte Barometer d. 28. ii' > ^'^^^^^' d. 29. 7i

Hoogfte Thermometer gr. 46^ ^iddelb -

Xaa^fte Thermometer gr.25/
^"^''^'°'' 351-

WAA^n



WAARNEE MINGEN
omtrent de

LUGTSGESTELDHEID tC AmSTELDAM,

in Maan 1760.

D.

Barometer.
'tmorf. 'smidd. 't «V,

30.4;'

— 4

5
6

7
8

91

— 2i

o
O

10
II

Ï2
13

14
IS
16

17
18
19
20
21
22
23

24j

25
26
G7
28

29
30
5»

- n
— 7',

— 8

— II

-7l
— 8

— 9
30.1',

-o\
29, 7i— 8

— 9\

30.0I
29. 9Ï— 10

— 3
— 5

^ o
I

jO. 4l'— 3
29.11-^

30-02
I

3

34

4i
2

3
o|

29.10!

— 8

-iil
-51
— 6

II

Therm.
»jo. mi.av.

30.5
— I

29.ni

30. 1

— 2

-3,
—

3i— 4ï— 2

29.114

— 9i— 8

— 9\— II

— 7— 4

I

30
30- 1 2;—

,

29.11129 1°

- n '

— 10

30. o\— ii\

29.9I— 10

— lo^jso. 02

30,

ii|

55
32

40
36

39
40
41

46
42
40
38

36
51

46
48
48
46

35

34
40

43
43

38136
36'3i^

I4'39

40]37

4333

- 31
- 4^- 3

- 2i— 4- 3i— 2

29.Il|29.1Ij

4841
48143

44
43
51

51

52

51

SC

48

38

41

51

Winds Streek.
imorg 'smidd. 'sav.

47
47

43'46

40,47

43:48

4446
45144

4746
47
52

56

46
48
51

39
36

48

47

47

45

45
46

35

41

39
42

41

40
42

43
43
42
41

45
50

49

NO
Nt.W
N
NO
NO
NO
NW
NW
W
N

Wt.Z
Zt.0
zw
zw
w
zw
zw
NO
zo
NW
Zt.0
NW
NW
NO
ZW
NO
Ot.N
Ot.Ni
Ot.N
NO
Ot.N

NO
NW
N
NO
NO
N
NW
NW
W
NO
ZW
z
zw
zw
w
zw
zw
NO
zo
zw
zw
NW
Nt.O
zo
NW
NO
OtN
Ot.N
Ot.N
NO
Ot.N

Weder.
Gcfleldhtid.

NO
NW
N
NO
NO
N
N
NW
W
NW
ZW
Z
zw
zw
w
zw
NW
o
W
z
NW
NW
NW
zo
NW
O

Ot.N
Ot.N
Ot.N
Ot.N
Ot.N>

Betrokken.
— vorft, mirt.

Regenagtig.

Vorft, helder.

Betrokken.

Vorft, helder.

Helder.

Betr, helder.

Vorft , regent.

Betr. reg. ft.

Buijig.

Helder.

Betr. reigen.

helder.

Vorft, betr.

Betr. helder.

— reg.helder.

Helder, betr.

Buijig.

Betr. helder.

Buijig.

Betr. helder.

Helder.

wolkig.

Hoogfte Barometer d. 30 S \ ^iddelb. d. 29. loI-
Laague Barometer d. 29. 4 ;

Hoogfte Thermometer gr. 56^ Midddb. gr. 44Laagfte Thermometer gr, 32j
°

V. Dekl. K 2 WAAR.



WAARNEE MINGEN
omtrent deZIEKTEN

T E

A M S T E L D A M,
In de Maanden 'Jannary , Fehmary en Maojt,

des Jaars 1760.

DE voornaamfte Ziekten zyn in dceze Maanden

geweeft, Khei(mat'iekeKoortjen ,^\c zig voornaa-

melyk na het minderen van de groote hevigheid der

Koude openbaarden , en by de Aderlaating vondt men

het roode deel van 't Bloed , in foramige Patiënten

,

niet geftold maar vermengd met hetWateragtige, heb-

bende boven op een witte Slym, die van het overige

afgefcheiden fcheen. Mooglyk, dat de BloedboUetjes,

door de ftrenge Koude bovenmaatig te famen gepakt

geweeft, naderhand, door de fterke uitzetting^, huii

Veerkragt verliezende, in de Wey ontbonden zyn

geworden. Immers in veelen waren ook deeze Ziek-

ten zeer gevaarlyk , en in fommigen doodelyk. Men
hadr insgelyks Borftziekten , Pleuris en Kinderpokjes

;

als ook hier en daar Afgaande Koortfen , zo anderen-

daagfe als dcrdendaagfe, en fommige Zieken bleeven

Sleepen de Koortfen by , als of zy niet weder tot her-

Helling konden komen.

Als eene Byzonderheid tekenen wy hier nog aan,

dat het van den \ijfammry''s morgens , tot den 1 4 djta

's morgens , vyf Duim Ys gemaakt heeft ; zynde dq

ICoude, van den 6 tot den 14, zeer fel geweeft.



HET '

NATUÜRLYK SAMENSTEL
DER

V O G E L E N^
MET AANWYZINGE DER

KENMERKEN
VAN DERZELVER

RANGEN, GESLACHTEN en SOORTEN}

VOLGENS DE LAASTE \7ERBETER1NGEN

VAN DEN Heer

G A R. L I N N ^ U S^
Ridder van dé J^oordfter in Svoeeden , 's Konings eerften

Lyf-Medicus, Hoogleeraat in de Genees- en Kruid-

kunde te Upfal , Medelid van de Koningklyk Sweed-

Jche Jkademiën te Upfal en Stokbolm, van de

Berlynjche , van de RuJJiJcb- en RoomfchKei-

zerlyke , als ook van de Sociëteiten der Wee-

tenfcbappen , te Lenden , Montpellier,

Touloufe, Florence, enz.

{Getrokken uit C. Linnai Syjlema Naturee. Edit. X.
rcformata. Holmis , 1758.)

INLEIDING.
r T~\É Liefhebbery om Vogelen op te zetten,-

M-^ en hunne Nellen en Eyeren te verzame-

len , onder onze Vadcrlanderen hand over hand

. V. Deel, h toe-



igo Het NatuurlyicSa^ïeüïstel der Vogelen
,

toenetmende, heb ik begreepen, hen , die geen

Latyn verdaan
,
geen ondienft te zullen doen met

het Samenllel der Vogelen, zoo als het nu door

den beroemden Heere C. Linn^us hervormd in

ördè is gebracht , in hunne moedertaale mede te

deelen ; ten einde zy , daar uit de Kenmerken der

onderfcheidene Rangen en Geflachten -duidelyk

leercnde kennen, en de byzondere foorten van

Vogelen ter rechter plaatfe aangeweezen ziende,

hunne Verzamelingen in eencwelvoeglyker fchik-

kinge dan men doorgaands vind , zouden kunnen m-

richten ; neemende dezelfde orde in acht omtrent

de plaatfing van de Neften , op dat men met één

opflag elks Vogels byzonder Konftftuk en Eyeren

zonder mistafting moog befchouwen ; men nommere

tot dit einde de doozen der Neften met hetzelfde

getal of merk, welk op het voetftukje of kasje

van den Vogel ftaat ; houdende voor de Neften
,

zoo wel als voor de gezamentlyke Vogelen van

éen Geflack, afzon derlyke plaats, datis,omdui-

delyker my uit te drukken ,
geen Uilen-neften by

die der Valken
, geen Eenden-neften by die der

Aakfteren of Ravens op den zelfden plank of in

dezelfde lade, maar op een afzonderlyken plank

of in cene andere lade plaatfende. Dewyl dit nu

een werk van vry veel omflag is en zeer veele

Liefhebberen de noodige ruimte niet hebben om
by de Vogelen ook de Neften in orde teplaatfen,

zoo ware het te wenfchen, dat de Heeren Vo-

gel-verzamelaaren , in plaatfe van o-p alles te valiert-

- ^vat
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wat flegts Vogel heet , en hunne kaflen te vullen

met van alles wat^ zig voorftelden om telkens maar

op één geflacht van Vogelen te gelyk zig toe te

ieggen , en alle de byzondere foorten en Neften

van dat ééne geflacht te verzamelen, eer zy tot

anderen overgaan. Zoo zouden i. onze Vader-

landfche Vogelen in den kortften tyd en beft ter

kennifle koon-j^n ; en 2,. de byzonderheden van hun-

ne huishouding (de Ziel der Natuurlyke Hiftorie^

te gereeder vernomen kunnen worden. Het zou

my meer genoegen geeven ^ alle de Lang-Footen

of Stelt-Loopers van dit ons moeraflig Vaderland

met hunne Neften verzameld en zoo veeldoenlyk

de byzonderheden van elks Huishoudinge naage-

gaan te hebben , dan een zeer uitgeftrekt , doch

altoos onvolkomen , Kabinet van Vogelen uit aller-

lye Landen, van allerlye geflachten door elkander

verward, en van allerlye foorten hier en daar een

ftuk twee of drie , te bezitten , zonder 'er meer

van te weeten dan de bloote naamen,endatnog,

dikv;ils^ zeer gebrekkelyk. Wat zou 'er voor

een echt Liefhebber van de Natuurlyke Hiftorie

der Vogelen aangenaamer zyn , en te gelyk zynen

goeden fmaak in de Liefhebberye meer aan den

dag brengen dan dat hy , in plaats van alles door

malkander over hoop te haaien, zig in dit wate-

rig Geweft toeleide op de verzameling en grondi-

ge kenniffe der natuur en huishouding onzer veel-

vuldige, opmerkelyke en óverheerlykeWatervo-
gelen ; die alken, met hunne Neften, een zeer

V. Deel, L a «it-
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''uicgéftrekt^treffelyk, en zeldzaam Kabinet zoudai

ukmaaken? Hy zou overvloedig in zyn eigen Va-

^derland vinden het geen als iets vreemds en onge-

%ieens aan- vreemdelingen met Goud ten duurden

'betaald word : (Ik zie liier op hctBont , welk Gre-

»5 word genaamd, het welk cigenlyk niets andefs

is dan de bereide Borftvelletjes van de kleine en

-groote Fuuten (*), van dewelken ik ongeloof-

'lyke menigtens in onze FJalIen en Meyren ont~

'moet heb.)

De Nederduitfche Naamen der Vogelen, die

men in dit ftukje vinden zal, zyn, de Vogelen

;^elf Inlanders zynde, meeft zulken als onzejaü-

-gers, Valkenieren, Vogelaaren , Kooilieden, én

Dompers (f), van onheuglyke tyden her gewoon

zyn

(•) Ook Aarsvoeten , Ryvers , gekuifde en cngeknifde Dui-

Ifcerj genaamd. De kleinp,,maakceenNeft welkophctWatw

dryft. ,..,; .;^, ,.

(t) Deeze is de naam der Vogelaaren , die af en aan

het Eiland IVieringen in Zuider Zee, op de ondiepe Zand-

plaaten, de Eendvogelen en Ganzen met Slagnetten(in 't

^root omtrent even eens toegericht als onze opene Vinken

en Leeiuiksnetten) gewoon zyn te gaan vangen. Zy zitten

Ver van het net in een vaftliggend bootje aan detreklyn',

afwachtende, dat 'erop het gekwaak van de, aantouwÉ-

•jes of broekjes onder het Water met pennen in den grond

yaftgeÜokene, baanzwemniers of roepers, Vogelen uit

"Zee^binnen het bereik der netten koomen nederftrykeh

X)f aanzwemmen ; als wanneer 77 het net overhaalen,

Kun bootje los maaken, en na de baan vaaren om. de

Vangft van onder 't net te haaien, en hetzelve weder uit

'te leggen.' Deeze manier van Eenden vangen heet Dom-

$érl.- Ken kundig en handig Davzpfr vangt , als de gelegefv

^- -r - heid
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zyn aan *t gevogelte te geeven. Die naamen

koomen zoo zeldzaam voor (ook in de befte boe-

ken daar men ze eigenlyk zou moeten vindend-

dat ze den meeften Hollanderen vreemdg;ewordeii

zyn,, en by mangel van optekeninge wel haait

geheel in het vergeetboek geraaken zouden.

Daar eenige vreemde Vogelen in Linn-ïius^^--

«7^/;^^/ zyn aangehaald, welken met geeneNeder-

duitfche naamen bekend zyn ,. heb ik de betekenis

der Latynfche of Grielcfche benaamingen , van

w.elken de Auteur zig had bediend, zoo naadoen-

Jyk was, in 't Duitfch gevolgd; haaiende , kort-

laeids halve, uit alle de reft der by hem aangete-

, kende Schryveren, agter eiken Vogel doorgaands

flegts eencn aan, by welken van denzelven of

cmftandig gehandeld word of eene Afbeelding te

Yindcri is.
.; .-.vH.

he!d vty gunflig is, hondeit Vogelen, of daar omtrent,
(ijl eenen dag; en van deeze menfchen heb ik verfcheide
naamen van Eend- en andere Water-Vogelen geleerd ,

welken niet gemeenzaam zyn. De weetenfchap van ee-

nige andere naamen ben ik verfchuldigd aan de vrindly-

ke onderrechtinr;e van den geoefenden en grondigen Vo-
^elkenner den Heere van ICutk in 's Hagéj en ik beb
daar 't noódig was ook jjebruik gemaakt van de Neder-
duitfche naamen, welken onze Vaderlandfche Reiziijers

en Zeelieden aan de Vogelen, die zy in andere wereld-''

deelen zagen, in. der tyd gegeeven hebben; houdende ik,

Öy gebrek aan beter, hier en daar eenen enkelen vreem-
den naam, by welken een Vogel in zyn geboorte-geweil

bekend, of nu door (Jen ^idderLir^i^^us gedoopj; is.

' V. Deel. L 3 RANG-
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RANGSCHIKKING
D £ ICVOGELEN.

Kenmerken der byzondere Rangen.

I. HAVIKKEN.
De Bek (jen Haak om ^er mede te trekken) is

meer of min voorover omgekromd. Het

bovenft Kaakebeen is achter zyn punt aan

weerszyden met een tand ingefneeden. De
'Neusgaten ftaan open.

De PooTEN zyn, om 'er vaft mede te zittenj

kort en fterk; voorzien van Vingeren^ die

onder de knobbekjg^wrattig zyn ; met om-

geboogen en zeer fcherpe Nagelen.

Het Lyf is onrein. De Kop en Haïs zyn.

fterk gefpierd. Het Vel is taai.

De Leeftocht deezer Vogelen is Gedier-

te welk zy flachten , en roof gehaald van

lyken en krengen.

Hun Nesten zyn in de hoogte. Zy leggea

gemeenlyk 4 Eyeren. Het Wyfje is voor-

treifelyker dan het Mannetje.

Het Mannetje houd maar één Wyfjc.

II. AAKSTEREN.
De Bek (_een Wtg om ^er mede aat$ Jïukken tê

hreeken) is eenigermaate van maakfel als een

mes, met een verheven rug.

De
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De PooTEN zyn meed gefchikt ojii voort

te wandelen , kort en krachtig.

Het Ltf is taai gefpierd, en onrein.'-

De Leeftocht haaien deeze Vogelen uit

allerlye ruigt* en vuilnis.

Hun Nesten zyn in 't Geboomte. Het
Mannetje voed het te broeden zittend

Wyfje.

Het Mannetje houd maar één Wyfje.

ni. GANZEN.

De Bek Qeene Zeef die door laat z)fen') is

glad , met een velbekleedfel overdekt , ea

aan de punt wat meer toegenomen.

De Po o ten zyn gefchikt tot zwemmen en

de Voeten gepalmd , voorzien van een

vlies tuffchen de vingeren. De Schenkels

zyn famengedrukt en kore.

Het Lyf is vet; bekleed met eene taaye

huid; gedekt met Vederen van de befte

hoedanigheden. Word ligt garftig.

De Leeftocht deezer Vogelen word ge-

haaid uit de Wateren , en bcftaat in Plan-

ten, Vifch, enz.

Hun Nesten zyn mecrmaalen op den grond ,^

De Moeder reikt den Kiekens geen eeten

lot.

Doorgaans hebben de Mannetjes veele

Wytjes.

V* Deel. L 4 IV.
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IV. LANGPOOTEN of STELTLOOPERS.

De Bek C^^» Stokje om ^er mede te pi/en') is

omtrent rolrond.

De PooTEN zyn ingericht om 'er mede te

waaden , en tot aan de helft der Dyeft naakt.

Het Lyf is famengedrukt ; met een zeer

dunne huid bekleed ; voorzien van eenen

korten Staart. Js fmaaklyk.

De Leeftocht word gevonden indeMoe-

raffen, en beftaat in allerlye Diertjes.

Hun Nesten zyn meeftal op den grond.

Zy hebben geene vafte manier van gepaard

te leeven.

V. HOENDEREN.

Pe Bek (^^» hol/e Schepper om ^er Jchielyk

mede op te raapen') is rondverheven. Het

bovenft Kaakebeeu ftaat gewuifd over het

onderfte. De Neusgaten zyn overwulfd

met een kraakbeenig vlies.

De PooTEN zyn gefchikt om 'er rnede te

rennen; en van onderen ruuw.

Het Lyf is fmeerig, welgefpierd, en rein.

De Leeftocht beftaat in Graan, welk in

den krop doorweeken moet. Zy flikken

fteentjes in , ter bevorderinge van de ver-

tgcring hunnes Voedfels.

Hun Nesten zyn op de^i grond, zonder

konll.
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konft. Zy leggen veele 'Eyeren. De klok

wyft den Kiekens de fpyze uan,

Veelwyvery heeft by hen plaats.

yi. MUSSCHEN,

De Bek (een aanvanende Nypangyis kegel-

achtig fpits uitloopende.

De PooTEN zyn gefchikt om 'er mede te

huppelen, teder, voorzien van gefpleeten

Vingeren.

Het Lyf js tenger. Dat van de Qraanes-

tende is rein ; van die op htjekten aazm
onrein.

De Leeftocht beftaat of uit Zaaden of uit

Infekten.

Hun Nest is met konlt gemaakt. Zy moe-

ten den Jongen het ceten in den bek ïlïe-

kcn.

Het Mannetje houd ?ig by één WyQe.

KENMERKEN
V A N D e

GESLACHTEN dt^r VOGELEN.
I. H A V I K K E N.

A. Gier. De Bek is voorover omgekromd. De Kop
ontbloot, of naakt van vederen.

B. Valk. De Bek is voorover o^ngelromd y en met
Wafch aan deszelfs gronöfluk overdekt.

- V. Deel. "l j C.
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C. U I h. De Bek is voorover omgekromd , en met Bot-

ftelhaairen aan deszelfs grondjluk bezet.

D. KlAU WIER. De Bek is rechter uitgejirekt.

II. A A K S T E R E N.

* Met 2 Voor- en 2 Achter-Vingeren.

E. Pap PEG AAI. De Tong is vleezig. Het bovejijl

Kaakebeen voorover omgekromd.

F. ToucAN. De Tov\g is ah eenFeder. Het bovenjl

Kaakebeen is ligt en dun.

'N. Koekkoek. Dq Tong is kraakbeenig. Het bo'

venjl Kaakebeen inet gerande Neusgaten.

0. D R A A I H A L s. Ds Tong is wormsge-wyze. Het

bovenji Kaakebeen rondachtig.

P. Specht. De Tong is luormsgeivyze. Het bo-

vevji Kaakebeen is eenigermaate van fat/oen als

eene glazen Kanf/Mil. IPrifma.]

** Met 3 Voor- en i Achter-Vinger , en

eene ingefneedenc Tong.

1. Raven. Het bovenjl Kaakebeen is mesgewyze

i

aan 't grondjluk met borjlel-haairen bezet.

K. S c H A R L A A R. Hct bovenJl Kaakebeen is mesgc
iu3>s? ; aan 't Grondjluk naakt.

Q Blaauw Specht. De Bek is lang uitgerekt

en recht.

S. By EN- eet ER» DzBtk is boogsivyze krom; gekield.

V. Bloemzuiger. De Bek is draadsgewyze ; lan-

ger dan de kop.

*** Met
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*** Met 3 Voor- en i Achter-Vinger ,

en eene gaave Tong.

G. Rhinocerosvogel. Het bove?iJl Kaakebeea
is aan 't voorhoofd gebult met een been.

H. Teek- EET ER (of Ani.) HéJ fco'ücw/? Kaake-
been is famengedrukt , geknakt , overdwars ge-

groefd.

L. Kaapke. Het bovenfi Kaakebeen is famenge-

drukt, effen i naakt aan 't grondfiuk.

M. Paradysvogel. Het bovenfi Kaakebeen ix

tot balverweg met fiufweelacbtig pluimagie bezet.

R. Ys VOGEL. Het bovenfi Kaakebeen is botkig.

De Tong is zeer kort.

T. H o p p E. De Bek is boogswyze krom. De Toijg

isfiomp.

U. Boomkruiper. De Bek iV hogsmyze krom.

De Tong fpits.

III. GANZEN.
* Met een Bek die aan de punt als met

ccn nagel omloopt.

W. Eend. De Neusgaten zjn eyrond. De Tan-
den zyn als plaatjes.

X. Zaag BEK De Neusgaten zyn eyrond. De
Tanden elsvormig.

Z. Onweersvogel. De Neusgaten zyn tot een

rol (cyUnd<:r^ famengegroeid.

«. Tremiti of Diomedesvogel. De Neus-
gaten zyn omtrent als een rol, verre van elkander

ren flaande.

fi. Kropgans. De Neusgaten zyn flreepsgewyze.

Het Aangezicht is naakt. Alle de Vingeren
zyn door een Vlies verknocht.

V. Deel. ** Met
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** Met 'een Bek welks punt eenvoudig uitloopt.

y, Phaethon of Keerkringvogel. De Dek
is jnesgeijoyze-geëljl ; met een iioyden Keel. Aaü
de Voeten zyn 4 f^oorvingeren.

-Y". P A p p E G A A I -D u I K E R. De Bek is over dnvars

gegroefd. Aan de voeten is geen Acblervinger.

^.Duiker. De Bek is elsgewyze ^ en langer dan

.,- de kop. De Poocen Jlaan buiten 't evenwicht.
»
'"M E E uw. De Bek is van onderen achter zynpiint

gebult.

i. Stern, of Meer- en Zeezwaluw. De
Bek is elsgewyze,.

;,

n. Verkeerd SNAVEL, ofWATER-sNYDER.
Ti„ Hetbovenjl Kaakebeen is korter dan hetonderjtr

IV, LANGPOOTEN OF STELT-LOOPERS.

* Met een grooten Bek die langer is dan dckop.

*. Flammingó. De Bek is geknakt ^ en getand.

- IJy beeft Palmvoe-ten. .

e. Lepelaar. De Bek is plat nedergedrukt ; aan

de punt ro7id -verbreed.

«. S c u R V o G s L. De Bek is met opklimmende Kaa-

kebeenen.

^ N I M M e R z A T. De Bek zV boogs'wyze omgekromd ,

met een zak aan den keel.

^. Ryger. De Bek is recht ^ enfcherp van punt.

Kluit. De Bek loopt elsgewyze dun uit ^ en is

achter over omgekromd.

»., Snep. De Bek is recht ^ rondachtig en 'wat jlomp

van vooren.

T.

»

^»^Met
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** Met een Bek die naauwelyks langer dan de

kop is; en met viervingerige Voeten.

|. Strand- of Moeras- i,ooper. De Bek if

rondacbtig en Jlomp. De Duimjlaat naaifVülyks

op den grond.
; .; J .o

r. Waterboe N. Het grondjluk van den Bek is ïe-

gen 't Voorhoofd kaal.
:

T. Rall. De Bek is eenigermaate gekield [Juhcd'

rinatum,'] Het Lyf is wat famengedrukt. • j^

». Knarshoen (Macucagüa.) De Bek ü e?.

nigermaate geiiculfd Ifubfornicatum.} DeNeusga^

ten zyn eyrond.

ir

-*** jYiet een Bek die naauwlyks langer dan de

kop is; en met Drievingerige Voeten.

P. Schol-aak STER. De Bek is wat famengedritkt

en aan de punt ivigswyze,

•.Plevier. De Bek is rondacbtig ,
jlomp.

?. T R A p G A N s. De Bek is eenigermaate gewuifd-.

De Tong aan de randen ingefneeden.

%. Struis. De Bek is kegelachtig. De Vlerken

dienen niet om te vliegen.

V. HOENDEREN.
4: Paauw. De kruin is verfierd met eene pennen kuif.

De Bek is naakt.,

•.Kalkoen. Het Aangezicht is met wrattige uit'

waffen.

a. P A A u w I E s. Het grondjluk van den Bek is met

Wafch overtoogen.

b. Fazant. De Wangen zyn naakt en effen.

c. Berg HOEK. De Wmkbraauwen zyn naakt en

getepeld.

V. Deel. VL
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VI. M U S S C H E N.

• * Graan-eetende Dikbekken.

d. Duif. De Bek iV fiaawwlyk met Wafcb gedekt;

de Neusgaten zyn opgeziuoUen.

e. L E E u R I K. De Bek is uitgerekt De Nagel "oan

den Duim , of acbtervinger , is de latigjle van allen,

g. L Y s T E R , M li tt E L. De Bek is met Neusgaten

die met een vlies balfgedekt zyn.

h. K E R N B Y T E R. Dc Bek is kegelsivyze bultig. De
Tong gaaf.

•j. G E E L G o R s. De Bek is met het onderjl Kaakeheen

breeder dan bet bovenjte , aan de kanteri na boven

toe vernaauivd.

k. Vink. De Bek is kcgelachtig, recht
, gelyk.

** Infekten-eetende Dunbekken.

f. S p R E E u w. De Bek is met bet bevejifi Kaakeheen

vlakacbtig overal gerand.

I. Kwikstaart. De Bek is elsgewyze. De Tong
gefcbeurd.

HU M E E s. De Bek is elsgewyze. De Tong geknot,

Vierborftelig.

E. Zwaluw. De Bek is neergedrukt ^ omgekromd;

en aan bet Keeliïat zonder baard.

ó. Dagslaap, Gytenmelker. De Eek is

neergedrukt, omgekromd, en aan bet Keelgat ge-

kneveld.

O N-
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ONDERSCHEIDING
VAN DE

BYZONDERE SOORTEN
VAN VOGELEN,

IN ELK GESLACHT.

I. H A V I K K E N.

jSan den Bek Jleekt van het bovenjle Kaakebsen aan
weers kanten een Tand uit.

A. Gier. De Bek is recht, aan de punt omgekromd.
De Kop is ongevederd, van vooren bekleed meteen
naakt vel.

De Tong is in tweën gefpleeten.

1. Grypvogel , Cuntur ,• de grootjle van al 't Gevegelte.

Woont zoo men zegt in Chiili,

2. Harp7 , is aan 't achterhoofd eenigermaate gekuifd.
Hernandez Tzquauthli. p. 34.

Woont in Mexico.

3. Koning der Wouwouwen. Edwards. a. t. 2.

Woont in Weft-Indie.

4. Menfcheneeter. Cate^Jy.p.ö. t.6. Mar/t^raa/.p.zoS.
Woont in Amerika.

5. Baardgier. Ednvards 106. t. 106.

Woont in Afrika.

6. Gierarend. j4lbi7i. 2. t. 3.

Woont in Egypte.

B' Valk. De Bek is omgekromd, en aan zyn ^rondduk
met Wafch bekleed.

De Kop is digt met vederen bezet.

De Tong is in twt^n gefpleeten. i

V. Deel. ^Met
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* Met geel Wafcb.

1. Hazen-Arend, Saaker, Zwarte Aiend. Allin.z.t.%^

Woont in Europa".

2. Goad-Arend. Wiiltighby. t. i.

Woont in Europa.

3. Roffe Arend. IVillughby. t. l.

Woont in Europa. > "'ƒ

4. Witgeftaarte Arend. Edisards. i. t. I.

Woont in Canada.-

5. Witgekraagde Arend.

Woont in Sweden.

6. Rarbaryfche Vaik. Jlbin^.t.^,

Woont in Barbarye.
"

7. Blaauwe Va!k. KleiriRe Ha^ik van Bengalen. FJ-

voards t. 1 oS.

W^oont in Afle.

j. Witkop. IVillughby. 31. Arend met een witten kop.

Catesby. i. t. i.

Woont in Europa en Amerika.

9. Blaauw Valk, Ringflaart. Jlbi?i 2. t. 5. en 3. t. 3.

Woont in Europa.

10. Kiekendief. Albin 1. t. 4-

Woont in Europa , Afie en Afrika,

ir. Scheerftaart. Catesby l. t. 4.

Woont in Amerika.

J.Z. Bcrgvalk. JVillugbby. 46.

Woont op de Alpifche gebergten;

13. Leeurikdief. yilbin. i. t. 6.

Woont in Europa.

14. Muisvalk Albin. i. t. i.

Woont in Europa ; en aafi: op de Konyricn.

15. Buyzerti Steengal, Steenfmetzer. Albin. i. t. 7»

en 3- t- 5.

Woont in Europa aan de Torens.

J6. Surinaamfche Opblaazer.

W'oont in Suriname. Als hy gram of verfcbrikt

word blaafb hy den kop op, dat die zoo groot

, word als zyn lyf.

'"'
17.
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17. Zvvartkroon , Kalotvalk.

VVoonc in Zuid Amerika. Als hy menfchen ziet,

fchatert hy.

18. kleine Havik. Catesby. 1. t. 5.

Woont in Amerika.

19. Duif-fperwer. Catesby. i. t. 3.

Woont in Amerika.

20. Slachter, y^lbin. 2. t. 7.

Woont in Europa.

** Met donker Wafch.

il, Vifch-arend, Entdooder, Eendilootcr. tf^illugbhy,

37- 1 6.

Woont in Europa in de rietbbflchen, en aafl op

Vifch en en Eendvogelen.

22. Giervalk. H'illughby. 44.

Woont in Europa.

23. Wespen-eeter. IFillughby. 38. t. 5^

Woont in Europa , en aaft op Muizen , fïagédiss'

fen, en Infekten.

24. Wouw, yilbin. i. t. 3,

Woout in Europa.

25. Sperwer, Dui venvalk. ^/i//j. 2. t. 8i

Woont in Europa.

26. Mosket, Vinkenvalk. j^lbin. 3. t. 4. en i. t. 5.

Woont in Eurwpa , en jaagt uitmuntend op aller-

lye kltiri gevogelte.

C. Uil De Bek is omgekromd (zonder Wafch) enaanheÉ'

Grondftuk met bordelachtige vederen gedekt.

De Kop is groot, met groote ooren an oogen.

De Tong [$ in twtën gefpleeten.

* Hoorn-uilen.

j. Schuifuil , ^Ihin. 1. t. 9. ^

Wooat in Emopa.
ft. Tygeruil.

Woont op de Laplandfehe AlperJj

V. Deel. M %,
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3. Ransuil. Cateshy. i. t, 7.

Woont in Amerika.

4. Hooinuil met zes hoornpennen. Albin. 2. t. 10.

Woont in Europa.

5. Kleinlte Hoornuiltje met ééne hoornpen.

Woont in Europa.

** Ongehoornde.

6. Nachtull, gemeens. Albin. 2. t. il.

Woont in Europa.

7. Lykuil Frifch. t. 98 ?

Woont in Europa.

8. Witte Nachtuil. Edwards. t. 6r.

Woont in Europa en Noord-Amerika.

9. Krasuil. TFUlnghby. 65.

Woont in Europa.

.10. Katuil, milughhy. 68. t. 13.

Woont in Europa.

II. Steenuütje. Albin. 2. t. 12.

Woont in Europa.

D. Klauwier. De Bek is rechter uitgeftrekt; aan weers-

zyden digt by de punt met een tand, en aan'tgrond-

ftuk naakt.

De Tong gefnazeld.

1. Kuifklauwier. Edvjards. 54. t. 54.

Woont in Bengalen.

2. Schildwacht. Albin. 2. t. 13.

Woont in Europa.

3. Schataaldler , Hankwerk , Vinkenbyter. Albin. 2.

t. 14.

Woont in Europa.

4. Tyran , Roodgekroonde Vliegenvanger. Catesby. i.

t 55.

Woont in Noord-Amerika.

5. Beul. Edivards. t. 39.

Woont in Suriname.

6.
i
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6. Schach, Geele Kltuiwier, met een zwart voorhoofd en
zwarte vleu'j;elen.

Woont in China.

7. Puipernek. Alhin. 2 t. 16.

Woont in de Indien.

8. Biaauwe Kiauwier. Edivards. t. 56.

Woont in Bengaleh.

9. Snaak, ^nioenit. beadem. 4.

Woont in Ciiina.

lo. Zwarte mantel , Beemer. ^Ibin. 2. t. 26.

Carolwfche. Catesby i. t. 46.
Woont in Europa en Noord-Amerlka.

II. A A K S T E R E xN.

T)eBekiseenigermaatefamengedriikt^ en bolrond.

E. PAPPEGAAf. De Bek is voorover omgekromd; htt
bovenfi: Kaakebeen is beweegbaar en met Wafch
aan 't grondftiik overtoogen.

Dï Ton^ is vleezig, ftomp, en gaaf.

De Voeten hebben 2 Voor- en 2 Achter*Vingeren.

* Langftaarten mee wigvormige üaarten.

1. Macao, dikniaüs Cacatou, of ook Ooftindifche Ra-
ven. Edwards. t. 158. Araracanga \-2in Markgraaf,

_

Bras. p. 206.

woont in Zuid Amerika.

2. Ararauna. Edwards. t. 159.

woont in Zuid Amerika.

3. Donkere Cacatou.

woont in Afrika.

4. Edele Cncüton. Willughby. it2. t. 16.

woont in Zuid Amerika.

5. Groene Cacatou met biaauwe llag- en ftaartpennen,-

die van onderen purper zyn.

woont in de Indien.

6- Roode Cacatou van Borneo. Edwards. t. 17J;
woont in Indië : Oorreo.

V. DjjEL. M i p
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7. Angolafche Cacatou. AVoin. 3. t. 13.

woont In Guiné.

8. Caroüiiifche Cacatou. Cattsby. i. t. 11,

woont in Carolina en \''irginie.

9. Alexandcrs Cacaiou. IVillughby. 77. t. 16. fig. 3.

Albin 3. t. 14.. en 2. t. 18. Is eerjl bekend ffewwdsn

op d<i tocht van Alexander den Grooten. Plin.

woont in China, Hencalen, en Ethiopië.

10. Hardnekkige Cacatou Frifcb. Vogel. 4. t. 54.

woont in Indien,

11. Cacatou met den roodcn en blaauwenkop. Edwards

t. 17Ö, Tui-apute-juba Markgraaf. 206. n. 2.

woont in Amerika.

12. Roedkoleurige Cacatou. Edivards.t. 177.

woont in Amerika.

13. Roodbek Cacatou. Edwards. t. 175.

woont in Amerika.

14. Opgffchikte Cacatou. Edwards. t. 174.

woont in Amerika.

15. Radde Cacatou. Edwards. t. 168.

woont in Amerika.

** KortQaartcn met een gelyken flaart.

I5. Kuif-Pappcgaai. Edivards. t. 160.

woont in China.

17. Zwarte Pappegaai. Edivards. t. 5.

woont op MaJagascar.

18. Slordige Pappegaai. Edwards. t. 167.

woont in Mexico.

19. Graauwe Pappegaai met roede fluit- flag-en P.aarC'

pennen,

woont

20. Roodllaart Pappegaai. Albin. 1. 1. 12.

woont in Guiné.

21. Snapper, Pappegaai. Edwards. t. 172.

woont in Afië.

22. Auroor-Parkiet.

woont in OoR-Indië.

-
. 23.
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23. Zvvart-kallot, Edwards. t. 171. ^Ibin. i. t. 13.

woont in Afië.

24. Loriy Edwards. t. 170.

woont in Oo(t-Indië.

25. Blaauwkop. Jldrovandi. L. 11. c. 9.

woont

36. Witkop. Frifcb. 4. t. 46. Edwards. t. 166.

woont in Amerika.

27. Zomer- Pappegaai. Edwards. t. 162.

woont in Amerika.

28. Paradys-Pappegaai, Catesby, i. t. 10.

woont in Amerika.

29. Lieftalige Pappegaai. Groene met een purperverwig

.Voorhoofd, blaaiiwe keel en winkbraauvven, en

een bloedrooden rug.

woont in de Indien.

30. Brafiliaanfche Pappegaai. Edwards. t. 161.

woont in Brazil.

31. Herfft-Pappegaai. Edwards. t. 164.

woont in Amerika.

32. Havikskop. Edwards. t. 165.

woont in Jndiën.

33. Witbuik. Edwards. t. 169.

woont in Mexico.

34. Roodhals. Sloane. Jamaic. 2. p. 297.

woont in Amerika.

35. Groene Ooilindifche Parlsiet. Jibin. 3. t. 15.

woont in Alië en Etiiiopië.

36. Kleinfte groene en roode Parkiet. Edvoards. t. 6.

woont in Indië.

37. Muflche Parkiet.

woont in Amerika.

F. ToucAN. De Bek is zeer groot, ydel , rond verhe-

ven, van buiten als een zaag in gefneeden.

De Neusgaten zyn achter de Kaakebeenen.

De Tong is als een Veder.

De Voeten hebben 2 Voor- en 2 Achter-Vingeren.

y. D!:£L. Ma 1,
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1. Pepereeter, met een Zwarten Bek.

woont iij Zuid- Amerika.

2. Toucan, met een rooden Bek.

woont in Zuid- Amerika.

3. Braziliaanfche Aakfter Alhin. 2. t 25.

woont in Zuid- Amerika.

4. Aracari-Toucan. Edwards. t. <54.

woont in Zuid -Amerika.

G. Rhinocer osvoG EL. De 5efc is bolrond , mcsge-

wvze, groot,' 't Voorhioofd-bekkeneel is naakt, ge-

bult met een been.

De Neusgaten i'^n in 't grondiluk van den fnavel.

De Tong is fpits en kort.

1. Tvveeboornige , Calao. IVülugbh-^ . t. 17. f. i.

woopt in China.

2. Eenhoorn. Williighhy. t. 17. f. 3.

woont in Indië.

H. TairKiiETER De Bek is famengedrukt, halfcyrond,

boogrond, aan weerszyden met een groef. Het

bovenfl; Kaakebeen is aan weerskanten op den rand

gehoekt.

De Neusgaten loepen door.

1. Teekeeter, Ani uan Markgraaf, p. 193. 5,'oan« Jam.

2. t. 256 f. I.

woont in Amerika en Afrika.

I. Raven. De i?efc is rond verheven, mesgewyze, aan

het grondfluk met borltelachtige vederen gedekt.

De Tong is Kraakbeenig en in tweën gefpleeien.

I. Zwa;tc Raven. Mhin. 2. t. 20

woont in Europa.

2. Kraay yilbin. 2. t. 21.

woont in Europa.

3. Roek. jdlbin. 2. t. 22.

woont in Europa.

4. Bonte kraay. yilbin. 2. t. 23.

woont in Europa.

5. Kaauw Jibin. 1. t. 14.

woont in Europa.
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6. Bengaalfche kraay. j4lbin. i. 1. 17.

woont in Bengalen..

7. Vlaamfche Gaay. yilbin. i. t. 16.

woont In Europa.

8. Kuifgaay. Cateshy. t. 15.

woont in Noord Amerika.

9. Nootenkraaker. IVillugbby. go. t. 20.'

woont in Europa.

10. Aakfler. j4lbin. i. t. 15.

woont in Europa.

11. Zwart bonte Kuif Paradysvogel. Ed'warcls. t. 113.

v/oont in Indië.

12. Klipmeerel. ^Ibin. 3. 1.55.

v/oont in Europa.

K. ScHARLAAR. De Bek ismesgewyze, aan depuntonj-

geboogen , en aan zyn grondltuk van vederen ont-

bloot.

De Tong is Kraakbeenig, en in twcën gefpleeten.

1. Duitfche Pappegaai. Edwards. t. 109.

woont in Europa.

2. De Kaffer.

woont in Ethiopië.

3. Bengaalfche VVielewaal. Edwards. t. 185.

woont in Europa en Alië.

4. Amerikaanfche Wielewaal. Catesby. i. t. 48.

woont in Amerika,

5. Goud-Paradysvogel. Edwards. t. 112.

v/oont in Afië.

ö. Indiaanfche Wielewaal met een zwarten kop. Ed-

wards. t. 77.

woont In Amerika.

L. Kaauke. De Bek is verheven-uiesgewyze , naakt aan

't grondlUik.

De Ton^- is gaaf, fpits, vleezig.

De Vseten hebben 3 Voor en i Achter-vinger.

I. Mino. Edwards. t. 17. Albin. 2. t. 38.

woont m Afië.

-y. De£l.
,

. M 4 a.
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2. Stinkkaauke.

woont in Amerika.

3. Pifang Spreeuw.

woont in Amerika in de Pifangboomen.

4. Zwarte Chinefche Spreeuw. Edwards. t. 19.

woont in China.

5. Kleine Bengaalfche Aakfter. Edwards. UiSi. ^liin,

3 t. 17. i8-

woont in A(ië/

6. Purneie Kaauw, Catesby. i. t. 12.

woont in Noord Amerika.

7. Egyptifche Kraay.

woont in E^ypten.

M. Par Al) Ys VOGEL. De Bek is aan het grondlluk met

v.'olüge pluimpjes pedekt.

De Pennen onder de libbLrt zyn de langden van allen.

1, Groote Paradysvogel. Edivards. t. iio.

woont in Indië.

2. Koning der Paiadysvogelen. Edwards. t. iii.

woont in Ooftindië,

N. Koekkoek. De 5f* is roodachtig.

De Neuigaten fcaan met een randje voor uit.

De Tong is als een pyl , vlak, en g;aaf.

1. Ge^neene Kot-kkoek. Albin. 1. 1. 8.

woont in Europa.

2. Touraco. Alhin. 2. t. 19. Edwards. t. 7.

woont in Afiika.

3. Groote Koekkoek. Sloane. 2. t. 258. f. i. en 2.

woont in Jamaica.

4. Rofle gevlakte Koekkoek. Edwards. t. 57.

woont in Noord Afrika en Zuid Europa,

5. Snep-Koekkoek. Edwards. t. 59.

woont in Bengalen.

6. Zwarte Koekkoek. Edwards. t. 58.

woont in Hengalen.

7. Csroünafche Koekkoek. Catesby. t. 9.

woont in Carolina.
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8. Goudkoekkoek. Cateshy. 1. 1. i8.

woonc in Carolioa.

% D K A A I H A L s. De Bek is londachtig , Tpits.

De Neusgaten zyn hol.

De Tong is vond, wormsgewyze, zeer lang, aan de

punt zeer fchcrp.

I, Diaaihals. Alhin. i. t. 21.

woont in Europa.

'. Specht. De Bek is veelzydig, recht; aan de punt ge-

\v\gt.

De Neusgaten zyn met borftelachtige ved,eren over-

dekt.

De Tojig is ïond, wormsgewyze, zeer lang en fcherp

gepunt, aan de punt bezet met doornige borfleis

die achterwaards gekeerd (laan.

1. Zwarte Specht met den purpren kop. Albin.z.t. 27-

woont in Europa.

2. Witgebekte Specht Cateshy. i. 1. 16.

woont in Noord Amerika.

3. Zwarte gekuifde Specht. Catesby. 1. t. 17.

woont in Amerika.

4. Zwaluw-Specht. ^Ihin. 3. t. 23.

woont in Noord Amerika.

5. Roodkop. Cateshy. 1. t. 20»

woont in Amerika.

6. Roodbuik, Cateshy. i, t. 19. f. 2.

woont in Noord-Auierika.

7. Groene Specht. Albin. i. t. 18.

woont in Europa,

8. Bengaaifche Specht. Edvoards. 1. 1^2.

woont in Bengalen.

9. Haifgebekte Specht.

woont in Indië.

10, Zwarcbonte groote Specht. Alhin. 1. 1. 19.

woont in Europa.

31. Kleiner bonte Specht. Willugk^. t. 21,

woont in Europa,

V. Djeel. M S X2.
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12. Kleinüe bonte Specht, j^lhin. i. t. 20.

woont in Europa.

13. Drievingerige Specht. Edwards. c. 114..

woont in Swedcn aan de Laplandfche Alpen, en

in Hudfon's-baay , als ook in Siberië.

Q. D L A A uw s p E c II T. De Bek is eenigermaate raesgewy-

ze-kegelachtig, recht, uitgerekt, zeer gaaf; het

bovenft Kaakebeen is wat flonip.

De Tong is gefnazeld aan den rand ingefneeden.

I. Europifchc, Graauwfpecht. ^Ibin. 2. t. 28. Catesby

1. t. 22.

woont in Europa en Amerika.

R. YsvosEL. De Bek is driehoekig, dik, recht, en lang.

De Tong is vleezig, zeer kort , vlak, en fpits.

1. Cjcmeene Ysvogel. Ed^vards. t. il.

woont in Europa e» Afië.

2. Bengaalfche Ysvogel. Alhin. 3. t. 29.

woont in Bengalen.

3. Zv^'arte Crirolinifche Ysvogel. Edwards. t. 115.

woont in Amerika.

4. Bloedkeeltje. Ed-wards. t. 121.

woont in Amerika.

3. Smyrnfche Ysvogel, Edwards. t. 8.

woont in Afrika en Afië.

6. Zwart en Wie geplekte Ysvogel. Edwards. t. 9.

woont in Periië en Egypten.

7. 't Godinnetje. Edwards. t. 10.

woont in Suriname.

S, E YEN-EET EK. Dê £eè is omgcboogen , faHicngedrukt,

en gekield.

De Tong is aan de punt gezoomd.

De Fingeren zyn by 't benedenfte lid aan eikanderen

veiknocht; de achtervinger is los op zig zelf.

1. Byeneeier. yllhin. 2. t 44.

woont in Zuid-Europa en het Ooflen.

2. Kleine groene^Jöyen eeter. Edwards, t. 183.

woont in Java en Bengalen.

3.
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5. Asgraauwe Byen-eeter. Seba. i, t. 30. f. 10.

woont in Amerika.

4. De Moor.

woont in Ethiopië.

T. Hopp E. De Bek is boogswyze krom, rond verheven,

wat famengedrukt.

De Tong is üomp , zeer gaaf, driehoekig , zeer kort.

1. Hoppe, Alhin. 1. t. 42. 43.

woont in de boïïchen van Europa.

*, LanggeQaarte Hoppe, Paradys-Hoppe. S^ha i. t.

30. f. 5-

woont in Afië.

3. Eremyt Alhin. 3. t. 16.

woont in Switzerland.

4. Steenkraay. A'.bin. 2 t. 24.'

woont aan de Zeekuften van Engeland en E?ypten.

U. BooMKRCTiPEE. De Bek is boogswyze krom, dun,

omtrent driehoekig.

De Tong is fcherp.

1. Boomkruiper. AMn. 3. t. 25.

woont in Europa.

2. 't klein Boomkruipertje. Edwards. t. 26.

woont in Indië.

3. 't blaauw Boomkruipertje. Edwards. t. 25.

woont in Suriname.

4. 't roode Boomkruipertje. Edwards. t. 81.

woont in Bengalen.

5. 't geele Boomkruipertje, Edwards. t. 122,

woont iu Amerika.

V. Bloem ZUIG ER. De Bek is elsachtig-draadvormig,

een weinigje geboogen, en ook recht, langerdan

de kop : het bovenfc Kaakebeen Ürekt tot eeue

fchecde aan het onderde.

De Tong is eene draadvormfge en voor aan in tween
gedeelde buis,

V. Deel.
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* Langftaarten^

I. Gekuifde Bloemzuiger met twee lange pennen in den

üaait Seba i. t. 6i. f. 4.

woont in Mexico.

i. Afrikaanfche Bloeiiizuiger met een zwarten ftaart,

waar in de middelde pennen de langflen zyn.

woont in Ethiopië.

3. Grooie roode Bloemzuiger met een lani^en flaart.

Edwards.-t. 2'2-- '
•

woont in de Indien.

4. 't Zwartkopje. Edwards. t. 34. Alhin. 3. t. 49. f. i.

woont in Amerika.

5. Groene langgeftaarte Bloemzuiger. Edimrds. t. 33.

Wooot in Jamaica.

** Kortftaarten.

6. Colubriet. Edwards. t. 38.

woont voornaamelyk in NoQid Amerika.

7. Goudgekoleurd llonkcrtje met zwarte flagpennea.

woont in de Indien.

8. Roefiilaartje.

woont in de Indien.

9. Fluweel Ronkertje. Edwards. t. 36.;

woont in Amerika.

10 Honingdiefje.

woont in de Indien.

II. TomincoCoIubriet. Edifards. t. 38.

woont in Amerika.

ï2. Surinaamfche.

woont in Amerika.

Ï3. Zv/arte Bloemzuiger.

woont in de Indien.

14. Honingvraat. Edwards. t. 35. f. i,

woont in Indië.

15. Roodpurpcr Ronkertje. Edwards. t. 32. f. i.

woont in Suriname.

16,
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ï6. Mango. Jlhin. 3. t. 49. f- 2.

woont in Jamaica.

17. Klein gel?uifd Bloemzuigertje. Edwards. t. 37*

woont in Amerika,

18. 't Alierkleinfte Ronkertje. Edwards t. 105. de oil-

derfte Mguur. Onder de bekende Vogelen is "er geen

kleiner dan dit.

woont in Amerika.

III. GANZEN.
De Bek is Jlomp , met een vdbekleedzel overdekt ,

onder het grondjiuk gebult , aan de punt wat

meer totgenomen.

De Tong is vleezig en Jlomp.

De Foeten zyn met een vlies tiijfcben de Vingeren

gepalmd en gefchikt tot Zwemmen.

W. E E N D. De Bek is getand als met plaatjes ,• rond ver-

heven, en ftomp.

De Tong is gerand en (lomp.

* Met een Bek die aan 'c grondftuk gebult is.

1. Zwaan, wilde, Edwards. t, 150. en tamme. fFü-

lughb'j. t. 69.

woont in Europa en Noord Amerika.

2. ZwaangRns, Zuidelyke. Albin. i, t. 91. en Oofter-

fche. jilbin. 2. t. 91. 92,

woont in Afic,

3. Herg-Eend. ^Jlbin. i, t. 94,

woont aan de Zeekuften van Europa,

4. Catiadenzer Gans met den blaauw gryze.n kop. Ed-

wards. t. 154.

woont in Canada en Swcden.

5. Aalgans. IVil'ugbby. t. 70.

woont in de Noord Zee.

6. Zwarte Zee-Eend IVülugbhy t. 74.

woont in Lapland, Engeland ea de Noord Zee.

V. D£EL. **
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** Mee een Bek die aan 't Grondftuk gelyk of

effjn is.,

7. Gans. *. wHde. JVillugbby. t. 69 (*)•

/$. tamme, IVüluirbby t 75>

y. graauwe geplekte Cnnadenzer. Edwards.

t. 153.

woont in liuropa en 't Noordelykll Amerika.

8. Helsinger

woont in Nooid Europa.

p. Canadenzer Brandgans. Edivards, t. 151.

woont in Canada.

10. Canadenzer Gans met blaauwe vlerken. Edwar^s^

t. 152.

woont in Canada.

11. Rotgans. Jibin. i. t. 93.

woont in 't Noorden van Europa.

12. Eidergans. Edwards. t. 98.

woont in 't Noorden van Europa.

13. Wrattige Indiaanfche of Turklclie Eend. ^/6m. 3. U

97. 92-

woont in Indië.

14. Bahainafche Eend. Cstesby. 1. 1. 93.

woont in Bahama.

15. Het Wittertje. Edwards. t. 100.

woont in Amerika.

16. Slobbe. Jlhin. i. t. 97. 98.

woont in Europa.

17. Bruinborft.

woont in Europa.

18. Roeper. IVülughby. t. 72.

woont in Europa in de Zoete WatereJi.

19. Purperkop. Cat?sby i. t. 95.

woont in de Zoete Wateren van Noord Amerika.

20.

(*) [Wy heisben hier fe Lande nogr. deSneeiiivgans. z

de Bakhf^ans. 3 de IVeenicke. 4. deHolgar.s, $deScbkring.

6. het BMetje.}
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20. Gouden-oog. Albin. r. t. g6.

woont in Europa.

21. Kleine donkergraauwe Eend met witte vlakken aan

de ooren en op de vlerken. Catesby 1. 1. 98.

woont in Noord Amerika.

22. Bril-eend. Edwards. t. 155.

woont in Canada.

23. Bruinetje.

woont aan de Zeekuften van Europa.

24. Smient, j^lbin. 2. t 99.

woont aan de Zeekuften en in de Moeraflchen

van Europa.

25. Pylftaart. y^lbin. 2. t. 94.

woont aan de Zeekuften van Europa.

26. Wintereend, Yslandfche Eend. Edwards t. 156.

woont in Noor-dEuropa en Noord Amerika.

27. Wilde donker graauwe Eend met een zwarte ftiiit.

woont in Europa, in de Zoete Wateren.

28. Wintertaling. IVillugbby. t. 74.

woont in de Zoete Wateren van Europa.

29. Schyftaling. Albin. i. t. 100 en 102.

woont in de Zoete Wateren van Europa.

30. Donkere gevlakte Eend. Edwards. t. 99.

woont in Amerika.

31. Canadenzer Rei-Eend. Edwards. t. 157.

woont in Canada.

32. Zomertaliiig. Albin. 2. t. 103. 104.

woont in de poelen van Europa. ^
33. Gryze Eend met zwarte flagpennen, ftaart, enbuiE

Edwards. t. 194.

woont in Amerika (f).

*** Met eenige omgekrulde Vederen.

34. Spiegel- en Stoer-Eend. Albin. 2. t. 100.

woont in de poelen van Europa.

35.

(t) [^'^"y liebben nog hier te Lande, i de Muggeneend.
de Valker. 3 het Brilletje. 4 de Krak. 5 de Rieuwsrt.]

V. Deel.
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35 Krombek ,
gemeene .Boeren -Eenden. Albin. a, £r

96. 97.

woont overal in Europa.

36. Ghioefene ïalin^. Edivards. t. I02t

woont in China.

**** Gekuifde.

37. Het Bruidje. Catesby. i. t. 97. Edwards. t loi.

woont ;n Noord Amerika.

38. Boom Ri.nd. Elwards. t. 193. Sloanez.t, 272,

woont in Amerika.

39. Topper, of Zwarte Kuifduiker Eend, Alhin, i. t. pj.

woont aan de Zeekuften van Europa.

X Zaag BEK. De Bek is getand, en elsachtig roIroDd^

met eeri kfo;nom5ebo5en punt.

1. Gekapte Zaager. Catesby. i. t. 94.

woont in Amerika.

2. Zaag-Eenci of Knyper. MarJigU Danubins. t. 37,

Groote , meteen roode borll. yilbin. i. t. £7. 2. t^

löl. Edvjnrds. t. 95.

woont in Europi.

3. Bonte Viffchjr. Wiliugbhy. t. 64.

woont in Europa.

4. 't Nonneke. ^Ibin. i. t. 89. IVilliJfgbby. t. Ö4.

woont in Europa.

5. Kleine Knyper. jibin. i. t. 83.

woont in Europa.

, P i pp Kr, A A I Dur KEK. De Bek is öngetand , kort, fa-

rtienj^edruht , verheven , dikwils overdwar? ge-

groefd. Het ondcrlt Kaakcbeen is even voor dcs-

zelfs gronJlluk gebult.

De Voeten hebben in de meeflen maar 3 Vingeren.

1. Zee-Pappegaai, met 4 groeven op den bek. Albiiu

3. t. 95.

woont in den Europifchen Noord- ©ceaan*

2. Pinguïn. Edwards t. 147.

woont in 't Noorden van Europa.

i.
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3. PalTage- of Pappegaai-Duiker. yllbin. 2. t. 78. 79,

woont in den Noordtr Oceaan.

4. Lom. inikigbby. t. 65. ^Ibiii. 1. t. 84»

woont in Noord Europa.

5. Groenlandfche Duif. yllbin. 2. t. So. Edwardi.t. 50,

woont in den Noordcr Oceaan.

6. Zee-Aakfler. yllbin. i. t. 85. Edwards. t. gi.

woont in deri Noorder Europifchen en Aineri-

kaanfchen Oceaan.

Z. OwwEEiisvoGEL. De Bek is ongetand, wat famtn

gedrukt. De Kaakebeenen zyn gelyk ; het boven-

.

Ite is aan de punt omgekromd ,• het onderfte is

aan de punt famengedruktgootsgewyze.

t)e Neusgaten zyn een rol (cyli7ider') , die boven op

den bek nederügt, en geknot is.

De Foeten zyn gepalmd .kunnende van achteren (leu-

nen op eenen nagel zonder vinger.

1. Storm-Zwaluw. Edwards. t. 90. f. i. Linncei Faun,

Suec. Tab. 11. 249.

2. Zwarte groote Storm-Zwaluw. Edwards. t. 89.

3. Kaapfche Storm-Zwaluw. Edwards. t. 90. f. 2.

et. Tkemiti- of Dl OMEDES. Vogel (*). De Bek is

recht: Het bovenft Kaakebcen is aan de punt om-
gekromd i het onderfte geknot.

De Neusgaten zyn eyrond , wyd open flaande, voor.

uitlteekende, en op zyden.

t. De Balling, Albatros, met gevederde vleugelen, eii

drievingerige voeteh. Edwards. t. 88. Alhm. 3. t. 8 r.

woont tuflchen de Keerkringen en aan de Kaap de

Goede Hoop.

2. De Drenkeling, met ongevederde vlerken en vier-

vingcrige voeten. Edwards. t. 94.

(*) [Dus genaamd, omdat hy byzonderlyk op en aan de

Diomedes - Eilanden , nu Tnmiti geheecen , vernomeis

Vord.]

y. Deel. N
'
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$. Krop-Gans. De Bek is zonder tanden > recht, aan

de punt omgekromd, genageld.

De Neus_s;aten zyn üreepsgewyze , flaauwlyk te on-

derfcheiden.

Hot Aangezicht is eenigzins naakt.

De Voeten hebben vier vingeren, die allen door een

vlies te famcn verknocht zyn.

* Met een Bek zonder Tanden.

r. Pelikaan, i. Memoires des Anim. 3. p. 86. Edwards.

t. 92.

2. Amerikaanfche Kroi)gans. Edioards.

t. 93-

woont in Afrika, Afia , en de 2de in Amerika.

2. Fregat Vogel, de Laat. Amer. 575. Cari pira.

woont op 't Eiland Afcenfion.

3. Water- Raven. Marfüi. t. 36.

woont in Europa.

4. Balfaner-Gans, Jan van Gent. Alhin. ï, t. 86.

woont in Scotland en Amerika.

** Met een getanden Bek.

5. Viffcher. Catefiy. i. t. 87.

woont in Oofi- en Wefllndië, en in Europa,

y. Keerkring-Vogel, PHAëTHON. De Bek is

mesgewyze, recht, fpits. De Keel is achter den

bek geopend.

De Neusgaten zyn langwerpig , van achteren met een

vlies half gedekt.

De Jcbtervinp;eren ftaan voorwaarts gekeerd.

1. Keerkring-Vogel. Edivards. t. 149,

woont in Zee tuffchen de Keerkringen.

2. Phaëthon. Edwards. t. 49.

woont by den Zuider Keerkring.

<?, D ü I K E R. De Bek is zonder tanden , elsgewyze , recht»

fpits.

Dj ^oöfe/i (taan buiten het evenwicht.
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1. Noordfche Duiker , Liimme. IVülugbby. t. 62. Ei-
%vards. t. 97. & 140.

woont in Noord Europa en Noord Amerika.
2. Fuut. WillugblTj. t. 61.

woont in Europa.

3. Aarsvoet, kltine gehoornds. PF'illughby. t. 61. Mar-
ftli. t. 39. ^Ibin. 2. t 76. Edwards. t. 145,
woont in de Meireii van Europa en Amerika.

4. ysduiker,^/e/«e ongeboornde Aarsvoet. Catesby.i.t.gi.

woont in Europa en Noord Amerika.

!. Me£uw. De Bek is zonder tanden, recht, mesgewy-
ze, aan den puntfchuins afloopende: het heneden.
fte Kaakebeen is even beneden de punt gebult.

Ds Neusgaten zyn ftreepsgewyze, van vooren breedft.

1. Kutke gaap. yJlbin. 2. t. 87.

woont in Noord Europa.

2. Witte Meeuw. Albin. 2. t. 84.

woont in Europa.

3. Mantel-Meeuw. Albhi. 3. t. 94.
woont in Europa.

4. Kok-Meeuw.
woont in Europa.

5. Zwartkop. Catesby. i. t. 89.

woont in Amerika.

6. Strontjaager. Martens. 63. pi. L, ƒ. D. Edwards. t,

148. & 149. ƒ. 2.

woont in Europa, Amerika en Afia.

.Stern. De Bek is ongetand, elsgewyze, recht, fpitï,

en aan de punt wat famengedrukt.
De Neusgaten zyn Ürcepsgewyze.

1. Groote Zee-Zwaluw met den witten kop. Catesby. ï.

t. 88.

woont in de Amerikaan fche Zee.
2. Zee-Zwaiuw. yJlbin. 2. t. 90.

woont in Europa. Het mannetje tn tvyfje zyn al-

toos onafgefcheiden by een.

3. Zwarie Stern. Aibin. a. t. 89.

woont in Europa.

V. D:;kl. Nu ,.
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,

j,. V ERKKEU DSN A VEL , WATEnSNYDER, De Bek

is recht : het bovenft Kaakebeen is veel korter dan

her ondcrfle.

ï. Zwarte Waterfnyder. Catcsby. i. t. 90.

woont in i\m-rika.

2. Goudgeele Watei fnyder. Barrére. 20.

woont in Amerika.

IV. L A N G P o o T E N
OF STELT-LOOFERS.

De Bek is omtrent rolrond
, Jlompacbtig.

De Tong is gaaf , en vleezig.

De Dyè'ti zyn tot boven de kniè'n naakt,

&. Flammingo. De Bek is naakt, geknakt, voorover

omgebogen.

De Voeten zyn gewebd , en voorzien van 4 vingeren.

1. Flammingo. Catesby. i. t. 73. 74.

woont in Afrika en Amerika, zelden in Europa.

yan de Tong deezes Vogels hielden Apicius, Ca*

ligula, Vitelliiis, en Heüogabalus ï;ffe/.

{. Lepelaar. Df Be^ Is vlakachtig, aan de punt breed,

rond en plat.

De Voeten hebben 4 vingeren die half gewebd zyn.

T. Lepelaar. Willughby. t. 52.

woont in Europa, en nefldt in de boomen.

2. Vleeskoleurde Lepelaar {Sloane. 2. p. 316,) of Ajaja

vjn Markgraaf p. 204.

/3. Mexikaanfche Lepelaar. Hernandez. 49.

woont in Zuid Amerika.

3. Dwerg-Lepelaartje,

woont te Smina.mi::,enis niet grooter dan een Mufcb,

*, ScüR VOGEL. De Bek: het boven tt Kaakebeen is drie-

kantig , zeer recht , een weinig opklimmende»

fpits : het onderlt Kaakebeen is driehoekig, ge-

punt en opklimmende.

De Neusgaten zyn ftretpsgewyze. Geen Tong. (Mark-

graaf.) Ds Voeten hebben 4 vingeren.
Jb'
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I. Scurvogel. Markgraaf, p. 201.

woont in de wannllc deelcn van Amerika.

A. Nimmi;rzat. D2 Eek is lan;j;, ehgcwvze , flomp ,

eenigeimaate gebogen , rondachtig.

De Zak aan den Keel is kaal.

De Neusgaten zyn cyrond.

De Voeten hebben 4 vingeren,

I. Boom Pelikaan. CnteW/y. 1. 1. Sr.

woont in Amerika en Afië.

fb. Rycer. De Bek is recht, fpits, Ian.5, wat famenr^j-

drukt, met eene groef, welke van de neusgaten uf

na de punt van den bek loopc.

De Voeten hebben 4 vingeren.

* Gekuifde: met een'hek die naawvolyks langer is

dan de Kop.

1. Lalearifche Kraan. Echvards. t. 192,

woont in Afrika.

2. 't Numidiefch Juffertje. Ediaards. t. 134.

woont in 't Ooften.

** Kraanvogelen: met ü"gikuifde koppen.

3. Canadafche Kraan. Edwards t. 133.
woont in Noord Amerika.

4. Geraeene Kraan. IViUughby. t. 48.

woont in Europa en Afrika.

5. Witte Amerikaanfche Kraan. Edivardi.t. 132.

woont in Noord- Amerika.

6. Antigone. Edwards. t. 45.

woont in Alïc.

*** Ojevaars.

7. Ojevaar. Alhin. 1 t. 64.

woont in Europa, Afië en Afrika,

8. Zwarte Stork. Albin.'i.t.Zi.

woont in 't Noorden van Europa,

V. De-l. N 3
***«
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**** Rygers.

9, Nachtraven. .4ibin.2A.67.

v/oont in 't Zuiden van Europa.

10. Elaauwe Kuif -Ryger. IFillugbby. t. ^g.Alhin. 1. 1. 67.

& 3 t. 7Ö.

woont in Europa.

11. Herodias. Ed"jards.t.i2S-

woont in Amerika.

12. Violetblaauwe Ryt;er. Cateshy.i.t.^g.

woont in Noord -Amerika.

13. Heme'sblaamve Ryger. Citesby.i.t.-jC.

woont in Noord Amerika.

14.. Gebandeerde Ryger.

woont in Suriname.

J5. Groene Ryger. Catesby. i.t.^o.

woont in Amerika.

16. Roerdomp. Jlbifi.i.t.CS.

Woont in Europa.

17. Witte Ryger. JVillughhy. t. 43.

woont in Europa.

iS. Ibis, vjüte.

en zwarte.

woont in Egypten.

19. Witte Ryger met een gladden kop, en met de twee

eerde Slagpeninn op den buitenften rand donker,

woont in Ameriks. (*)

r, SxFp. Dt'iïe.t is rondachtig, (lomp, langer dan de kop.

Di Voeten hebben 4 vingeren ; de achterlle van wel-

ken op meer dan één lid nederltaat.

1. Roode Wulp. Catesby. i. 84.

woont in Amerika.

2, Witte V\ ulp. Catesby. i.t. 22.

woont in Amerika.

3-

(*) [Wy hebhen nog hier te Land. i. Een Roodcn Ry-

j^er. 2. ben Türkrchen. 3. De Kwak. 4. Iltt Woud-

aapje. J
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3. Gemeene Amerikaanfche Wii'p. Catcshy.i.t.S^.

woont in Amerika.

4. Korre, Poclfnep. ^Ibin.^. t.87.

woont in Europa.

5. Wulp. IFillughhy. t. 51.. f. i. 2.

woont in Europa,
.

6. Braakhoen,

woont in Europa.

7. Houtfncp /llbin. 1. t. 70.

woont in Europa.

8. Tjerk. Eckvards. t. 137.

woont in Noord- Amerika,

-. 9. GlLit. IVillugbhy. t. 55.

woont in Europa.

10. jMuthoentje.

woont in Europa.

11. Waterfncp. Alhin. i. t. 71.

woont in Europa.

12. Laplandfche Kluit.

woont in Lapinnd,

13. Roodhals. Albin. 1. t. 70.

woont in Europa.

14. Amerikaanfche Tjerk uut een rofie borft. Edivards.

t. 138.

woont in Noord - Amerika.

|. S T R A N D- of M o E K A s L o o v E R. De Bek is rondach-

tig, zoo lang als de Kop.

De Voeten hebben 4 vingeren, van welken de achter-

Ue flegts van één lid is en niet op den grond fl:aat.

1. Kemp-haan. Albin. i. t, 72 & 73.

woont in Europa. De mannetjes verfcbillen in ho.

leur van elkaiideren.

2. Kievit. Jlbin. i. t. 74.

woont in Europa en Afrika.

3. Roodbeen.

woont in Europa.

4. De Tolk. Edwards. t. X4r-

woont in Canada.

V. Dl- EL. N 4
'

5-.
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5. Heg'chaar. Echvards. t. 143 & t. 46.

woont in Noord-Amerika en Lapland.

C. Koetplevier. Edivards. t, I.^2.

woont in Amerika.

7. Alpifche Hegfchaar.

woont in Lapland.

8. Plevier. IVillughby. t. 55.

woont in Europa.

9. Haairfnepje. IFillugbby. t. 55.

woont in Europa,

jo. Zaagpen.

woont in Europa.

ïi. Zwart met wit gefpikkeld Waterhoentje,

woont in Europa.

12. Strandloopertje.

woont in Europa.

!,?. Asgraauwe Plevier. y^lbi?i. i. t. 76.

#, P L E V I E R. De Bek is rondachtig , Itomp.

Ds Vb -ten hebben 3 Vingeren.

1. Gekuifde Indiaanfche Plevier. Ediüards. t. 47.

woont in Perfië.

2. Pit-pert, j^lbiii. i. t. 80.

woont in Europa en Amerika.

3. De Alc-xandrynfche.

woont aan den Nyl.

4. Schreeuwleelyk. Catesby. i. t. 71.

woont in Noord-Amerika.

5. De Egyptifche.

woont in Egypren.

6. Mome!. Jlbiru 2. i. 61. 6z.

woont in Europa.

7. Groene gevlakte Plevier , met den zwarten buik.

Edivards. t. 14Q.

woont in Canada en Ocland.

$. Groene Braakvogei. IVilhigbby. t. 57.

WQont in Europa,

9, Griel, Doornfluiner. Alhiv., i. t. 60.

wpoiu in Engeland (en Iloliand^

ld.
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10. Mathoen. Sibbald. t, 11, 13,

woont in Europa.

11. Doorn -Plevier, met flekels aan de fchouderen.

woont in Egypten.

»•, Kluit. De Bek is nedcrgedrukt vlak, gepunt, ach-

ter overgebogen.

De Voeteii zyn gewebd, viervingerig.

I. Kluit. }Villughby. t. 60.

f. Schol- AAK sTü K. Dj i?i?l' is famengedrukt, aan de

punt gewigd.

De Voeten hebben 3 vingeren , en zyn ongewebd.

J. Schol-aakfter. Ifillugbby. t. 56. Catesby. i. t, 85.

woont in Europa en Noord -Amerika op de
Stranden,

r. Waterhoe N. De Bek is verheven. Het bovenft

Kaakebeen is met den rand over het onderlte heen

gewuifd; het onderft Kaakebeen is achter de punt

gebuid.

Het Foorhoofd is kaal.

De Voeten hebben 4 vingeren, die meer of min ge-

falbalaad zyn.

1. Koet. Jlbin. i. t. 83.

woont in Europa.

2. zwart Waterhoentje met enkelvoudige Vingeren,

jilbin. 2. t. 72.

woont in Europa.

3. blaauwe Waterhen. Edwards. t, 87.

woont in Afia en Amerika.

4. Doorn-Waterhoen. Edwards. t. 48.

woont in Zuid- Amerika.

T. Rall, De Bek is aan het grondftuk dikker, famenge-

drukt, op den rug dunner uitloopende na de punt

toe, gelyk , fcherp.

De Voeten hebben 4 Vingeren, en zyn gefjpleeten.

Het Lighaam is famengedrukt.

I, Schriek. yilhin. i. t. 32.

woont in Europa,

V. Deel. N s 2.
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a. Waterfchriek. Jlhin. i. t. 77.

woont in Europa.

3 Graauwe Rail. ^Ibiii. 2. t. 82.

woont in Eiropa.

4, Ben^aalfche Rail Albin. 3. t. 90.

woont in Afië.

5. Caiolinafche Raü. Edivards. 1. 144. Catesby. i. t. 70.

woont in Noord - Amerika.

V. KuARSHOitN. D<? Befe is rolrond kegelachtig, verhe*

ven, fcherp, het bovenll: Kaakebeen is 't langflc.

De Neusgaten zyn eyrond en üaan wyd open.

I. Macucagua tian Markgraaf, p. 213. Barrére. 6z.

woont in Zuid- Amerika,

«p. Tr.\pg AKS. De Bek is met het bovenft Kaakebeen

gewuifd.

De Tong is in tweën gefpleeten.

De Voeten hebben 3 Vingeren ,en geen Achtervinger.

1. Tiappe Edwards. t. 73 & 74.

woont in Polen, en in de Velden van hetOoften.

2. Oor of KuifTrappe Edwards. t. 12.

woont in 't Oorten

3. Kleine Trapgans. Albin 3. t. 41.

woont in Europa, inzonderheid in Vraakryk.

4. Zwarte Trapgans met wiiteOoren.

woont in Ethiopië.

;t;. Struis. De Bek is kegelachtig.

De Fierken zyn tot vliegen onbekwaam.

1. Struisvogel. Albin. 3 t. 31.

woont in Syrië , Arabië, Lybic , en Afrika.

2. Kafuaris, Emeii. Albin, 2. t. 60.

woont in Afië, Sumatra , de Molukkes , en op

Kanda,

3. Brafilisanfche Struis. Markgraaf. 190.

wooni in Zuiii Amerika.

4. Dronte. Bont. 70.

woont in Indië.

V. HOEIT-
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V. HOENDEREN.

De Bek is verhevsn: bet bovenjl Kaakeheen is ge-

<wulfd , loopende met zynen rand izydcr uit dan

't opderjle.

De Neusgaten zyn door een kraakbcenig en verhe-

ven vlies half overdekt.

1^. P A A u w. De Kop is verfierd met een kuif van rechte

pennetjes.

De Vederen van den Rug zyn lang uitloopende.

1. Gemeene Pnauw. ïVillugbby. t. 27.

woont in Ooft-Indië-, op Ceylon.

a. Ongekuifde Paauw met twee fpoorcn aan eiken

poöt. Paauwfazant. Ed-wards. t, 67 & 69. ƒ. i.

woont in China

«I. Kalkoen. De Kop is met een lelh'ge huid overdekt.

j. I, Wilde Kalkoen. Alhin. 3. t. 35.

2. Tamme, pyniugbhy. t. 27.

3. Gekuifde, yllbin. 2. t. 33.

2. Zuid-AmetikaanfchcKuif-Kalkoen. Markgraaf.pjgd.

woont in Zuid -Amerika.

3. Sater, gehoornde Kalkoen. Edwards. t.-ii6.

woont in IJengalen.

a. Pa AU WIES. De Bek is aan het grondftuk met Wafch

overdekt.

De Vederen, die op den Kop flaan, zyn gekruid.

1. Zwarte. Mem. des Anim. 146. Markgraaf. 194. 195.

woont in Zuid -Amerika.

2. Roode. Jlhin. 3. t. 40.

woont in Amerika.

b. Fazjvnt. De Wangen zyn een naakt en efFen Vel.

I. I. Haan met een famengedrukten opklimmende»

ftaart.

2. Gekuifde.

3. Staartlooze.

4. Met omgekeerde vederen. ^
5. Kritltjes met gevederde pootcii.

V. D £EL. 2.
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2. Poule peintade. Albin. 2. t. 35.

woont in Afrika.

3. Fazant. Albin. 1. t. 25. 16.

woont in Europa, Afrika en Afië.

4. Bonte Fazant. Edwards. t. 63 & 69. f. 2.

woont in Ciiina,

5. Witte Cliincfclie. Edwards. t. 66.

woont in China.

c. Berghoen. DelVinkbraawvuenzynmzktyCngctejtdd,,

* Mee ruige Pooten.

1. Ourhaan. Albl.i. 2. t. 29. 30.

woont in de koudere geweften van Europa.

2. Kleine Ourhaan, Herkhoen. Albin. i. t. 22.

woont in de koudere geweften van Europa.

3. Canadasfche. Edwards. t. 118 & t. 71.

woont in Canada.

4. Hazenpoot. Edwards. t. 72.

woont in de Bergachtige deelen van Europa.

5. Berkhoen met een langen ftaart. Edwards. t, 117.

woont in Canada.

6. Culndo. Catesby. 3. t. I.

woont in Virginië.

7. Hazelhoen. IVillugbby. t. 21.

woont in Europa.

** Met kaale Footen.

8. Roode Patrys. Albin. i. t. 29.

woont in Europa.

9. Graauwe Patrys. Albin. i. t. 27.

woont in Europa: {des Winters onder de Sneeuw hn

holen die aan beide de einden open zyn.)

10. Virginiaanfche. Catesby. 3. t. 12.

woont in Amerika.

11. Maryiandfche. Albin. l. t. 28.

woont in Amerika.

12.
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12. Damafconer; Francolin. Tourncfort. t. 158.

woont in 'tOoften.

13. Kwartel. Jlbin. i. t. 30-

woont in Europa , Afrika en Afie.

VI. M ü S S C H E N.

De Bek is kegelacbtig, fcherp gepimt.

. De Neusgaten zyn eyrond , ivyd open^ en bloot.

d. Du ir. De Bek is recht, omtrent de punt nederdaa-

lende.

De Neusgaten zyn langwerpig , en door een opge-

zwollen zagt Vlies half overdekt.

De Tong is gaaf.

1. Koolduif. mitugbliy. t. 35. Geeftvlieger. milugbby.

t. 32.

woont in Europa.

2. Kropper. JVillugbby. t. 34.

woont in Europa (Jn de Menageriën.)

3. Gekapte Non, Jacobyn-Duif. Jihin. 3. t. 43.

woont , als boven.

4. Draaijer. '

woont, als boven.

5. Paauwftaart.

woont, als boven.

[*$. Meeuwtje.]

woont, als boven.

6. Paggedet. jilbin. 2. t. 45.

, woont, als boven,

7. Kleine roffe Duif. Edwards. t. 119. P^erg Patrys.

woont in Jainaika.

8. Donkere Indiaanfche Tortelduif. Edivards. t. 76.

woont in de Indien.

9. Guineefche. Edwards. t. 75.

woont in Afrika.

10. Spaanfche.

wooi;t in Europa (Jn de MeKagm'ën.)

V, Deel. if
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11. Ringdiiif. lViJl:i;^bhy. t. IJ.

woonc in Europa, en Alie.

12. Jamaikafche Tortelduif. ^Jlbin. 2. t. 49.

woont in Amerika.

13. Witkop. Catesby. 1. t. 25.

woont in Noord Auieiika.

14. Witvleugel. /?^o^l;«. Jamaic. 468. j

woont in Amerika.

[*I4. Kaiotduif, Koet.]

15. Nikombaarfche. Jlbin. 3. t. 47. 4!^.

woont op 't Eiland Nikombar.

16. Langltaart. Ed-wards. t. 15.

woont in Canada.

17 Chineefclie. Jibin. 3. t. 46. . A

woont in China.

18. Groenvlerk. Ed-wards. t. 14.

woont in Ooft-Indie.

19. Ruige Duif.

woont in Afrika.

20. Tortelduif die op zyde van den Nek gevlakt is. Al-

bin. 2. t. 47.

woont in Indië.

21. Zwaitgekraagd Torteltje. Albin. 3. t. 45.

woont in Indie en Europa.

22. Geelbekje, Muffchenduifje. Catesiy. i. t. 26.

woont in Amerika , tuffchen de Keerkringen.

c. L E EU RIK. De Bek is uit den rolronde geÊlft, recht,

rechtuitgerekt : de Kaakebeenen zyn gelyk ; aan

derzelve grondftuk na beneden toe watgaapende.

De Tong is in tv/eën geipleeten.

De Nagel van den achterften Vinger is langer dan de

Vinger zelf.

1. Gemeene Veld-Leeurik. Frijch. 3. t. 15. f- i.

woont in Europa.

2. Koppier. Albin. i. t. 42.

woont in Europa.

3. Pieper.

woont in Europa.

4
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4. Boomleeuiik.

woont in Europa , («71 vliegt by Schoolui.)

5. Kleine Veld-Leeurik.

woont in Europa.

6. Dubbeld WitCcliild.

woont in Europa.

7. Kuif leeurik. u4lbin. 3. £. 52.

woont in Europa.

8. riorentynlche Spinolette.

woont in Italië.

9. Geelbaart. Catesby. i. t. 32.

woont in Noord Amerika; en is ook te Dantxikvan

den Heere Klein gezien. Ord. Av. p. 72.

10. Groote Leeurik. Catesby. 1. t. 33.

woont in Ameiika en Afrika.

f. Sprekuw. De Bek is elsgewyze, hoekig nederge-

drukt , ftompachtig. Het bovenft Kaakebeen is

zeer gaaf, aan de randen wat openftaande.

De Neusgaten zyn van boven gerand.

De Tong is aan de kanten ingefneeden, en fpits.

1. Gemeene Spreeuw. Albin. i. t. 40.

Woont in Europa en Afrika.

2. Geele Bengaalfche. Edivards. t. i85.

woont in Indië.

3. Bruinbonte Bengaalfche. Edwards. t. 187» Albin.'^'

t. 21.

woont in Indië.

4. Water Spreeuw. WiUughhy. C, 24. Uitgezochte Ver-

handelingen. Y. Deel. bladz. 68,

woont in Europa.

g. Lyster. De Bek is rondachtig-mesgewyze; het bo-

venR Kaakebeen is aan de punt omgebogen.

De Neusgaten zyn bloot, aan 't boven einde meteen

Vüesje half gedekt.

De Tong is fnazelig aan de randen ingefneeden.

I. Groote graauwe Lyiter (*) met witte vlakken op

den

() [Wy hebben hier te Land ook nog de Kam, Kcmf,

V. Deel. of
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den hals, en een geelen bek; Schulp Lyfler.

woont in Europa.

2. Kramsvogel.

woont in Europa.

3. Koperwiekjc. ^Ihin. i. t. 33,

woont in Europa.

4. Zingende Lyller. Frijch. t. 27. f. i. 2. Alhin. 1. t.

34. 35.

woont in Europa. Zyn Neft is gemaakt van Kley.

5. Bengaalfche. Edwards. t. 184.

woont in Bengalen.

6. Roode. Catesby. J. t. 28.

woont in Zuid m Noord Amerika.

7. Spotvogel. Catesby. i. t. 27.

woont in Virginië.

8. Kleine asgraauwe LyCtsr. Edwards. t. 78.

woont in Amerika.

9. Zwartkeek Catesby. 1. 1. 30.

woont in Amerika.

10. Gekuifde Vliegenvanger. Catesby. i. t. 52.

woont in Amerika.

11. Roos-Merel. Edwards. t. 20.

woont In Lap- en SwitzerLand.

12. Merel. IVillugbby. t. 37.

woont in de boiFchen van Europa.

13. Ringlyfter. IVilliighby. t. 37.

woont in Europa.

Ï4. Eenzaame Mulch. Edwards. t. 18.

woont in 't Ooften.

15. Zingende Rietlytler. Klein. Ord. Av. p. 179. f. 3.

woont in de Rietboirchen, in Noord Europa.

16. Zwart. groene Lyfter. Catesby. i. t. 50.

woont in Amerika,

h. Kern BYTE R, Klepper. De Bek is kegelachtig-

gebuld; aan 't Voorhoofd omtrent kaal : het on-

derft Kaakebeen is met een rand op zyde na bin-

nen omgebogen.

De
of VddLyJier, anders de Feldjakker, de blaatnve Ring-

Lyjler, en de Gsel-wiek.']
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De Neusgaten zyn in *t grondftuk van den Bek.

De Tong is gaaf.

1. KruisbeK. Cbarleton. Onom. 68. ^Ibin. i. t. 6l.

woont in Europa.

2. Appelvink. j^lhin. i. t. 56. Frifcb. t. 4. f. 2. 3.

woont in Europa.

3. Kernbyter, Canadafche. Edwards. t. 123.

woont in Europa en Amerika.

4. Goudvink. Albin. i. t. 59, 60.

woont in Europa.

5. Kardinaal. Catesby. r. t. 3S. i

woont in Noord Amerika.

6. Dominikaan. Edwards. t. 127,

Woont in Brafilie.

7. Gekuifde.

woont in Ethiopië. (De kuif van 't mannetje ii

rvod; die van het ivyfje ivit.")
,

8. Roode, met zwarte vlerken. 6eba. i. t. 95. f. l.

woont in Zuid-Amarika.

9. purperkop. Edwards. t. 180.

woont in Afrika.

10. Geele met een groenen rug. J

woont in Afië.

11. Ryftvogel. Edvjards. t. 41. 42.

v/oont in Afië en Ethiopië onder de Ryfl:.

12; Zwarte Vink. yilbin. 3. t. 69.

woont in Indie- (Is deeze ook b€t ixjyfjs van den

voorgaa?iden'?

13. Roeflkolt'urige Kernbyter, met een zwart sn wit

gefpikkeld onderlyf. Edwards. t. 40.,

woont in Afië,

14. Goudgeele Kernbyter, die aan de flaap van 't hoofd

wit, en zwart van borft en flaart is.

Woont in de indien.

15. Bloedbekje.

woont in ATic.

V. Duel. O 15,
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16. Kleine gryze en donker gewolkte Kernbyter, die

rood aan de (laap van 't hoofd is, met een rooden

bek en bord. Edwards. t. i-jg.

woont op de Canarifche Eilanden, in Amerika en

Afrika.

17. Blaauwe Kernbyter. Ed'wards. t. 125.

woont in Angola.

18. Zwarte Kernbyter, met een witte ftreek .voor den

kop, en witte flaapen van 't hoofd,

woont in Aflë.

19. Mexikaanfche Kernbyter. Edwards. t. 44.

woont in Amerika,

ao. Groeneling. Albin. i. t. 58.

woont in Europa.

ai. Botervink.

woont in Indië.

2i. Geelachtige Kernbyter, die zwart aan de flaapen van

't hoofd is, met een geele borll en kraag.

woont in de Indien.

23. Bengaal fche Kernbyter. Edwards. t. 189.

woont in Bengalen.

24. Malabaarfchc: Asgraauwe Kernbyter meteen zwar-

ten Haart en zwarte flagpennen, en met een witten

keel.

woont in de Indien.

2$. Bruine Kernbyter, die van onderen wit is, en wiens

flagpennen, van de derde af tot de negende, aan het

ondereinde geheel wit zyn.

woont in Bengalen.

3.6. Zwartkalotje. j4lbin. 3. t. 62.

woont in Guine.

2;^. Gryze Kernbyter met roode pooten. Edwards. t.

179' f' I-

wocnt in Afië.

a8. Zwarte Kernbyter. Catcshy. t 63.

woont in Zuid- Amerika.

29. Blaauwe met purpere {chiidcn.' Caiesby. 1. 1. 39.

woont in Amerika.

39.
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30. Purpre Kernbyter. Catesby. i. t. <;o.

woont in Am-errka.

31. Klein Kernbytertje, met een koperkoleurde unit.

woont te Surinaiiien. {is niet veel grooter dan eeri

Winterkoninliie.) .

32. 'ï'weekoleurcJ Kernbytertje. Edwards. t. 83./. i.

woont in Indië.

i'. G E E L G o R s. De Bek is Kegelachtig.

De Kaakebeenen gaapen aan 't grondflük benedcn-

waarts wat van eikanderen : het onderüe is óp dé

zydcn ingebogén - vernaauwd ; en 't bovenfte is

enger.

1. Sneeuw - Vogel , Zee •Putter, Z.im2«i Faun. t. i./.

ig^. Edwards. t»il6.

woont in 't Noorden.

2. Witte Geelgors
,

{komt zeer nad aati den e'üen voóT"

gaanden) Willugbby. t. 40,

woont in Europa.

3. Ortolan. Albin. 2. t. 50;

woont in Europa.

4. Haverkneu. Frifch. 2. t. 5.ƒ 2.

woont in Europa.

5. Angolafche Mufch , liiet een zwarten kop, en eefi

geelen hals en (tuit. Edvoards'. t. 378.

woont in Afrika.

§. Geelgors met een gryzén rug, eenzwart voorhoofd

,

en een rooden bek.

woont in Indië,

7. Donkere Geelgors ihet een bloedroode borft, ked'

én fchóuderen. Edwards. t. 82.

woont in Amerika en Afië.

8. Zwartblirikende Geelgors.

woont in Indië.

9. Grysgèvlekte Geelgors , niet witte punten aan dé

llaartpcnnen , en een geelen achterrug.

woont in Afië.

i6. het Geeltje,' gryze Geelgors met een geel aangezicht-

woont in de heete Geweften.
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11. Langflaart, Seba j. t. 66. f. 5.

wooni: in Zuid- Amerika.

12. Paradys-kneu. Edwards. t. Z6.

woont in Afiiica.

13. Mexikaanfche driekoleurde Vink. Edwards. t. J2P.

a. Blaauwe Vlasvink. Catesby. 1. t. 44.

woont in Ameiika.

14. Kaapfche Mufch. ^^Ibin 3. t. 67.

woont aan de Kaap de goede ïloop.

k. Vink. De Bek is kegelachtig, recht, fcherpgepunt.

1. Carolinifche Ryftvogel. Catesby. i. t. 14»

wuont in Cuba.

2. Vink. Jlbin. i.t. 63.

woont in Europa. (*).

3. Keep. Jlbin. 3. t. 64.

-woont in Europa.

4. Bruine Vink, met een rode borfl en roffe fchoudc-

ren , en met zwarte vlerken die met een roffe vlek

getekend zyn.

woont te Luloa in Sweden.

'

5. Laplandfche Vink, met een Zwartachtigen gevlek-

ten kop, en een witte plek achter deoogen. yilbin.

3. t. 63.

woont in Lapland.

6. Zwarte Bofch-Vink, met zwarte leden, flagpenncn

en flaart, van welken de twee buitenfie pennen

aan weerszyden van 't midden afuitwendigwiczyn.

woont in Sweden.

7. Donkere Amerikaanfche Vink. Edwards. t. 85.

woont in Zuid- Amerika.

8. Zv/arte Vink met een rooden weerfchyn, meteen
witte vlek op de vlerken , en roode oogen. Caies.

by. I. t. 34.

„1 woont in Amerika.

9.

(*) [De Heer Linn^ïxts tekent by Jeze Vink aan , dat

tiet Wyfje alken door Holland na Italië trekt: het welk

ïegens onzejaarlykfche bevinding ftrydt.]
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9. Difielvink, Putter, y^lbin. i. t. 6/^.

woont in Europa.

10. Groene Chinefe Putter. Edvaards. t. I2g.
woont in China.

11. Vink met purpere Staartpennen , die van achteren
op de helft zwart zyn. jilhin. 3. t. 77. Het mannet-
je is geheel purper; betwyfje asgraawjn uitgenomen
de bek en Jlaartpennen.

woont in Ooft-Indië.'

12. Groene Vink, met een rooden kop, geele kraag £n
blaauwe borlt. Edwards. t. 23.

woont in Amerika.

.13. Geheel roode Vink. Roode Vii«genvanger. Catesiy.

I. t. 56.

woont in Amerika.

14. Geele ,Vink, met een zwart voorhoofd en donkere
vlerken. Catesby. 1. 1. 43.

woont in Noord - Amerika. •

15, Bahamafche Vink. Catesby. i. t. 42.
woont in Zuid- Amerika.

ï6. Brafiliaanfche Vink. Edvaards. t. 191.

woont in Brafiel.

tl?. Indiaanfche Geelvink. Edwards. t. 84.
woont op Madera.

18. Canaryvogel. u^lbin, i. t. 65.

woont op de Canarifche Kilanden.

19. Sysje. j^lbin. 3. t. 76.

woont in Europa.

20. Brand ofVlamSys, Syzefryter.

woont in Europa.

21. Kneu.

ïvoont in Europa. 7

22. Groote roode Vlasvink. Jlbin. 3. t. 72 en 73.
woont in Europa.

23. Kleine roode Vlasvink. Jlbin. 3. t. 75.
woont in Europa,

24. AngolafcheVink met een blaauwe buik.£rf'«;ari/.t.J3i,

woont in Angola en Afrika.

y. Deel. O 3 25,
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25. VioletVink ,me.t een hoog geel voorhoofd en onderlyf.

woont in de heete Geweflen.

26. Rietmufch. Albin. 2. t- 51.

woont in Europa.

_,l^7. Huismufch. PFillugbby. t. 44.

woont in Europa.
'

28. Bergmufch. Ülina. 46.

woont in Europa, {is kleiner dan de Huismufcb en

heeft twee ivitte banden op de Jcbilden.)

29. Chinefche Mulch. Edivards. t. ^3.

woont in China. (Heeft een dikken bek omtrent als

de Goudvink.)

30. Bahamafche tweckoleurde Mufch. Catesb-^. 1. 1. 37.

woont in Amerika.

1. Kwikstaart. Dc £^fc is elsgewyze, recht: de beide

Kaakebeenen zyn omtrent gelyk.

De Neusgaten zyn omtrent eyrond.

De Tong is fnazelig, aan den kant ingefijeeden.

1. Nachtegaal. Albm. 3. t. 53.

woont in Europa.

2. Amerikaanfche Nachtegaal. Edivards. t. 121.

woont in Amerika.

5. Gorfe, Grasmufch die als een Nachtegaal zingt. ÜT/ejK.

prd. Av. p. 73- ƒ. I.

woont in Europa.

A. Riet- of Bies -Nachtegaal.

woont in Europa.

5. Jamaikafche Grasmufch. Edivards. t. izi. f. 2.'

woont op Jamaica.

6. ?Iegmufch.

woont in Europa.

7. Bleek geeiborsje, Vygeneeter der Italiaanen.

woont in Europa.

8. Vaale Baftaard-Nachtegaal, die wit van onderen is,

met witte wenkbiaauwcn. Albin. 3i t. 60.

woont in Europa.

9. Kleinfle Baftaard Nachtegaal die van boven geheel

graauw, van onderen geheel wit is.

woont in Europa. 30.
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10. Zingend Vaalgeel Paapje. -^
woont in Europa.

11. Vygen-eeter met een asgraauwe gevlekte borfl. j4l-

bin. 3. t. 26,

woont in Europa.

12. Kwikftaart jnet de zwarte borfl. yJlhin. 1. 1. 49.

woont in Europa.

13. Geeifi Kwiküaart. Jlbin. 2. t. 58.

woont in Europa.

r4. Groene, van onderen geele, Kwikftaart, met zwarte

vlerken en twee witte banden. Edwards. t. 79.

woont in Bengalen.

15. Amerikaan fche kleine Kwikftaart. Cat(sby. i. t. $7,

Edwards. t. 80,

woont in Amerika.

16. Spaanfche roeftkoleurde Kwikftaart. Edwards.

t. 31.

woont In Spanje. ^ -

17. Kerirendiefje , met een gryzen rug, een wit voor-

hoofd , en een zwarte ftreep over de oogen. Alhin,

I. t. 55- en 3. t. 54.

woont in Europa.

i8. Paapje met witte wenkbraauwen. Alhin.i. t. $2. Ei»
ixards. t. 30.

woont in Europa,

19. Paapje met een zwart voorhoofd. Willugbhy,

t. 41.

woont in Europa.

20. Grys Bengaalfch Kwikftaartje met roede flaapenvan

't hoofd en een roode ftuit. Edwards. t. 190.

woont in Bengalen.

ïi. Roodftaartje. jilbin. i. t, 50.

woont in Europa.

9.2, Roodftaartje met graauwe flagpennen en ru^, een

rofle buik en ftaart, van welken de twee buitenfte

pennen graauw zyn.

woont in Europa. l M .-

V. PSEL. O 4 2S»
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23. Tifjs. Kvvikftaart met zwartachtige flagpennen en
roffen ftaart, welks mid<lfl(le paar pennen zwart
Is, inwendi;? na 't roode trekkende,

woont in Europa.

24. Blaauwborftje. Edwards. t. 28.

woont op de Alpen van Europa.

25. Blaauwrugje. Edwards. t. 24.

woont in de Bennudes en de warmere geweflen

van Amerika.

25. Blaauwe Vliegenfteeker met een roode buik. Ed-
wards. t. 22.

woont te Suriname.

47. Groene Vliegcnfteeker met een zwarten kop. Ed-
wards. t. 25. ƒ. I.

met een blaauwen kop. Edwards.

t. 2$. f. 2.

woonen te Suriname.

28. Roodborflje. Jlbin. i. t. 51.

woont in Europa.

• 29. Winterkoningkje. IVillugbby. t. 42.

woont in Europa.

30. St. Martens Vogeltje. .^Ibi7i. i. t. 53.

woont in Europa.

31. Ongekuifd Koningkje. y^iöm. 2. t. 59./. A.

woont in Europa.
•".'32. Graauw- groen Kwikflaarrje, met bruine flag- pen-

pennen , van welken de zevende , agcfle en negen-

de , aan de top wit zyn.

woont in Europa.

33. De Remiz , Litthauwfche Mees , die zyn neft op-

ophangt. EJwirds. t. 55.

woont in Polen, Kitthauwcn , Hongaryen, en

Italië.

' 34. Indiaanfch Kwikftaartje, dat grys van lyf, en zwart

van kop is, gefpikkeld met witte fpatjes.

woont in Indië.

nit Mees. De Bek is zeer gaaf.

De Tonij- is geknot , uitloopcnde met borflel-
*<'

haairtjes.-
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1. Gekuifde Mees. yllbin. 2. t. 57- ƒ• 2.

woonc in Europa

2. Koolmees , groote Mees met den zw^arten kop. j^l'

bin. 1. 1. 46.

woont in Europa.

3. Amerikaanfche Mees. Catesby.j.t.C^.

woond in Noord -Ajiierika.

4. Pimpelmees. Frijch. 3. 1. 14,/, i.

woont in Europa.

5. Zwarte Mees. Frifcb. 3. 1. 13.ƒ.3.

'

woont in Europa.

fi. Graauwe Mees, ^/Hn.3. t. 58.

woont in Europa,

7. Staart -Mees, Korllje Kaas. Z.tnn«i Faun. 242. t. T,

ƒ. 243.

woont in Europa.

8. Uaardmannetje. Edwards. t. 55.

Woont in Europa.

p. Git zwarte Mees met een witten kruin. Sela. 2. t. 9$.

ƒ. 5.

woont in de Indien.

ïo. Roodkopje. Edwaris.i. 21.

woont in Zuid -Amerika,

11. Zwarte Mees, met een rooden kop en bord, en een

witte vlek voor op de flagpenncn. Edivards. t. 83.ƒ.2.

woont in Amerika.

12. Zwarte Mees .meteen witten bek, en een geelevlek

op de wieken , en een geel grondftuk van den

ftaart.

woont in de Indien.

. .Zwaluw. Dc Bek is zeer klein, voor wat omgebo»

gen, elsgewyze, aan het grondfluk neergedrukt.

De Gaaping van den bek js grooter dan de kop.

j. Boeren Zwaluw. Albin. i. t. 45,

woont in Europa, in de fchuuren, flallen, en hui-

zen. Kruipt in den Herfjl onder en in de Lents

weer vit bst water. L i N N« u s.

V. Deel. O 5 2.
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2. Eetbaare Neftjes maaker. Bont. Jav. 66.

woont in China arn de hooge oevers.

3. Steê?Zwa!uw, met|ongeviekte Staartpennen. ^Ibin.

2. t. £6. f. A.

woont in Europa,, en maakt haar neft onder dak

tegen de muuren.

4. Aard-Zwaluw, yllbin. 2. t. 55. f. H.
• woont in de kanten van de afgeflooken Duinen

in Europa.

5. Gier-Zwaluw. yilbin. 2. t. 55.

woont in de hooge muuren der oude gebouwen in

Europa.

6. Zwart-blaauwe Z^valuw, aan den bek en op 't on-

derlyf vuil wit. Edwards. t. 120.

woont in Hudfon's baay.

7. Doornflaart Zee -Zwaluw. Catesby. 3. t. 8.

woont in Amerika.

8- Allergrootfte Aard -Zwaluw. Eiwards. t. 27.

woont te Gibraltar.

p. Dagslaat, Gytenmelker. De Bek is voor om-

geboogen, zeer klein, elsgewyze, aan 't grond-

ftuk neergedrukt.

Knevels ftaan 'er op eene rey aan den bek.

De Gaaping van den Bek is zeer wyd.

1. Europifche DagOaap. Albin. l. t, 10.

2. kleine. Edwards. t. 63.

woont in Europa en Amerika.

2. Amerikaanfche grooteDagflaap. Sloane. 2. t. 255. f. l,

woont in de warme geweften van Amerika.

N.
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JCINDEREN-WORM,
' INZONDERHEID TEN OPZIGT VAN DERZELVER

DEELEN VAN VOORTTEELING^

BY GELEGENHEID VAN EKN

ZELDZAAME VERTOONINQ

IN PE^^ WORM,
DIE UIT DE Darmen was geloosd,'

IN de MaJind Maart deezes Jaars 1 760, is door

zekere Vrouw, van omtrent veertig Jaa-

ren oud , hier te Amfterdam , met den Afgang

uitgeworpen een "Worm van taamelyke langte en

4ikte, die, naauwkeurig befchouwd zynde, aan

de eene zyde van het Lyf een uitpuilende Streep

hadt, welke iets ongewoons vertoonde. Men
j3eedt den Worm in Water en fchoon men geen

^eken van Leven aan hem befpeurd hadt , vondc

V. Deel. meft



to8 Vergelykincj der Aardwormen

men 's anderen daags dat de Worm zeer dik was

uitgezwollen, en dat een der enden de gemelde

Streep of dikte was genaderd. Eenigen tyd daar

na zag men , tot verwondering, dat op die plaats

uit den Worm als een foort van Gedarmte ofVaat-

jes fcheen uitgeborltcn te zyn, 't welk troswyzc

daar aan hing , zynde niet
, gelyk de Worm

,

ros of bleekbruin , maar Melkwit van Koleur.

Welk Voorwerp ik, om de merkwaardigheid,

heb doen aftekenen
,

gelyk hetzelve zig , in een

Glaasje met INIoiitwyn gehangen zynde, vertoon-

de. Zie Pl. XXXV. &. i.

Pcwyl het fom.migen voorkwam , als of het

jonge Wormen waren , die 'er uit hadden willen

kruipen, en of dus de Worm diestyds had geweeft

in 't Bcaren of voortbrengen van Jongen: zo be-

iloot ik, hem te ontleeden of nader van binnen te

onderzoeken : ten einde, ware 't mogelyk,te ont-

dekken , welk iets het zyn mogt , dat zig van bui-

ten aan deezen Worm zo zigtbaar en zeldzaam

voordeed. Hem derhalve regt op een Plank-

je uitgeftrckt hebbende, bevond ik de langte 13

Rynlandfche Duimen , de dikte op 't meed 3 Li-

nien of i Duims. 't Geheele Lighaam was zigt--

haarlyk en zeer egaal geringd ofmet dwarsloopen-

de Kringen onderfcheiden. Het verdunde allengs

naar beide de enden. Omtrent het midden was

het , hier en daar, als ingevallen met deuken ^,

a, <ï, die klaar aantoonden, dat het aldaar voor

een gedeelte ontledigd moeil zyn.

Om
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Om nu de Ingewanden ende Openingen , daar

zy waren uitgekomen , zonder eenige kvvetzing

of verplaatzing te belchouwen, opende ik den

Worm aan de tegenoverzyde , langs de Streep

,

die my de Ruggeftreep toefcheen te zyn , over

de geheele langte. Het gedeelte A was meeft

ledig en dikker of Spieragtiger van Samenftel dan

het gedeelte B , 't welk in zig begreep twee of

drie Melkwitte Zakjes of Blaasjes^ (F/g*. i) , die,

aan 't eene end digt fchynende te zyn , aan 't an-

dere uitliepen in een zeer egaal Buisje of Kanaal

r,dat, na eenigen tyd rcgt voortgeloopen te zyn,

op een zeer fraaije wyze was gekrinkeld ,
gelyk

het zig byZ' vertoont. In zulker voegen lag het-

zelve zeer fraay op een ander dergclyk Melkwit

Zakje, en dit Buisje vervolgende vond ik dat het-

zelve gemeenfchap hadt met de Krinkels van der-

gelyke Buisjes, die uit het Lighaam vandenWorm
(g, Ffg. i) geborften waren.

Omtrent deeze Zakjes was nog aanmerkclyk ,

dat dezelven niet regtftreeks uitliepen in de gemel-

de Buisjes , maar aan 't eene end met een kromte of

bogt, h, daar in eindigden, zynde aan 't andere

end / geflooten. Een derzelven open fnydende

,

was het vol Sap, zo wit als Melk.

Met veel zorgvuldigheid tragtten wy de uit-

geborften deelen terug te haaien, 't welk niet ge-

lukte zonder een dwarfe Sneede te doen in den

geopenden Worm , zo zeer waren die Deelen

bekneld. Eindelyk bevond Ik, dat zy niet door

V. De EU een
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ééri maar door twee Openingen waren uitgebor-

ften j 't welk. zig te vooren niet zo duidelyk hadt

geopenbaard. Immers het grootlte gedeelte was"

uitgekomen door een langwerpige Spleet k (Fig.

3), doch , hetzelve te rug gehaald hebbende^

merkte ik dat nog een klein gedeelte,- 't welk zig

fcnobbelswyze (C Fig. i) vertoond hadty door

de ronde Opening / was uitgefchooten. Dit ook-

terug gehaald hebbende , bevond ik dat de tros

van dunne Melkwitte Buisjes g (Fig. I.) gemeen-

fchap hadt met de Buisjes waar in de Zakjes d

(Fig. 2) eindigden : doeh , of zy altemaal maar één

Buisje uitmaakten en waar hetzelve vall was ge-

weeft, heb ik door de verwarde krinkeling en de

teerheid van decze Buisjes niet kunnen ontdek-

ken. Egter hebben wy zulk een Buisje wel ter

langte van twee Voeten ontwikkeld en geen fbhei-

ding gevonden.

Toen bleef nog over het onderzoek der dikke

Wormswyze Lighaamen , die buiten den Worm
uitgehangen hadden,- w, « C^^^g"- O- Deeze

hadden in 't geheel geen gemeenfchap fnet de

Buisjes, waar in de Zakjes eindigden (Fig. i) ,

noch met de Krinkeling of tros van die Buisjes g
(Fig. O ? iii^ar liepen te famen of vereenigden

zig in o (Fig. 3) en hadden by ƒ eene vaftigheid

ofinplanting in 't Lighaam van den Worm ,• nader

tan het end van het gedeelte A,- dat ik het Kop-

end b oordeel te zyn, dan aan den Staart c , óf het

tnd van 't gedeelte B; terwyl in tegendeel de



WET DEN MeNSCHEN- OF KlNDEREN-WoRM. 21

1

Openingen ktr\ l nader aan 't end van 'c jaatftge^

melde gedeelte waren. Xy hadden aan de enden

^, ^ een foort van byhangende Vliesagtigheid,-

doch of zy daar open dan geüooten waren is ons

niet klaar gebleeken.

Rondom de openingen k^n l was een foort van

StofFe verfpreid ^ die zig als kleine brokjes Vet

vertoonde , doch waar in ik met het bloote Oog
glinlterende Deeltjes en met het Mikröskoop ron-

de Eitjes meen gezien te hebben. Ingewanden

;

gelyk Harfenen Hart, Maag, Gedarmte; konden

wy nergens duidelyk befpeuren : wantj toen de

gemelde Zakjes en derzelver gekrinkelde Buis-

jes uit den Worm genomen waren , bleef 'er be-

halve de twee dikke deelen , die in o zig veree-

nigden en mp waren ingeplant, byna niets over.

Egter fcheen, langs de Streep s^ in het gedeelte

A, wel iets Vliezigs heen te loopen, en by /zag

men een zeer dun ongelyk Buisje met een Spier-

agtig beginzel aangehegt^, waar in , hier en daar,

eenige harde zwarte Stof v was vervat. Het ein-

digde niet ver van de Openingen k^ /, doch höidt

geen andere gemeenfchap met de overige gemelde

Deelen.

Schoon ik uit dit alles niets met volkomen ze-,

kerheid kan befluiten, zou ik my egter verbeel-

den, dat het veel waarfchynlyker is, dat dit Dee"

len der Voortteelnig waren, die uit het Lighaani

van den Worm by C, D (Fig. i) hingen, dan
dat het jonge Wormen zouden zyil ge weeft. Mis?

V. Deel. fchien
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fchien waren de Zakjes d CF:g. 2) en derzelver

Buisjes, e, f^ als ook g (Ftg. i) Zaadvocrcnde Va-,

ten. Mifichien waren ;«, «, die zig in o (F/^.

3) vereenigden, de Hoornen van de Lyfmoeder.

Die alles zal men niet onwaarfcliynlyk oordeelen,

als men de volgende Befchryving leeft van den

MenCchen- oïKmJeren-Worm. door den Heer Ty-

son; doch vooraf moet ik nog iets zeggen van het

gene de yianhormen 'm vergelyking met denzel-

ren betreft.

Of de Wormen van de Menfdielyke Ingewan-

den en die der Dieren , de zelfden zyn als die in

'c Aardryk voortkomen : eigentlyk, of de eerften

hunnen oorfprong hebben van Wormen uit het

Aardryk : is onder de Naturaliften een nog niet

volkomen beilifte Zaak. De Heer LiNNiEUS zegt,

dat hy waargenomen heeft , dat de lange ronde

W^orm der Darmen QLumhrtcus Jntepiftoram teresy

de zelfde zy als de Aardwormen , en de redenen

daar hy zulks op grondvcfr, zyn, het getal der

Ringen en de Stekeltjes^ die de Wormen aan hun

Lighaam hebben. Den Menfchen-Worm vondc

hy te bepaan uit omtrent honderd Ringen, met een

S:rooter Kraakbeeni^eit Rmz omo;ord. aan drie zy-

dtn Stekelio; naar azteren , aan de vierde zyde vlad.

Aan onzen Worm heb ik over de driehonderd

Ringen geteld, daar was geen blyk aan van een

JCraakbeenigen Ring of van Stekekjes. Zo dat

hy dan tot het Goflagt der Aardwormen Lumbrici

niet fchynt te behooten,welker Lighaam /rfs^/'i'w/
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iS ^
geringd^ in de langu Stekel':g of ruuw , met

een Gat op zyJe. Kan hj ook gebragt worden tot

dat der Ascarides^ waar onder Linn^us 'er één

aantekent van een Span lang, die met de Luntbrici

(zegt hy) verward wordt. Het Kenteken der

Ascarides is, by hem, Q^nlangrond^ draadswys ^on-

afo-ebroken Lighaam ^ aan beide en.len Jcherp toeloo-

fende. Onze Worm was langer dan een Span ^

het Lighaam aan beide enden fcherp ^ doch veel te

dik om by een Draad te worden vergeleeken.

Volgens de Waarneemingen van dien zo naauw-

keurigen als verftandigen Italiaan, Redi, is 'er

uit en inwendig een groot verfchil in de Aardwor-

men. Sommigen ^ zegt hy^ hebben op de Rug, na-

by den Kop, een verhevenheid^ die naar eenPaar-

den-Zadel zonder Knop gelykt ; anderen hebben

dit Kuffentje niet. Onder beiden vindt men fom-

migen egaal rondj over de geheele langte , ande-

ren hebben een breeden, platten Staart, gelyk

eenOlyiblad. Alle deeze Wormen zyn zeer vlug

en vol beweeging, maar een vyfde Soort is logger

en zeer dik j hebbende, alszy zig uitrekken, de

langte van een EUe* Zy zyn met geen Kuffentje

op de Rug voorzien , en hebben geen Staart als

eenOlyfblad. Ook is hunne Staart zo dun niec

als die der anderen. Sommige Wormen blyveit

zeer dun en klein ^ anderen groeijen aan en fcrygen

fomtyds de dikte van een ?mk; Wat de uit"

wendige Koleur betreft i
deeze verrchil; naar hét

V. Deel, V on*
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önderfcheid van den Grond , daar zy in leeven en

zig mede voeden.

Ten opzigt van de inwendige Deelen merkt

deeze Scliryver aan , dat de logge dikke Wor-
men 'in- den eerften opflag drie Maagen fchynea

te hebben , doch dat die Vertooning cigendyk ver-

©orzaakt worde door drie verheven Banden , het

Kanaal van de Maag omringende en verfterkende,

zynde met Peesagtige Uitbreidingen in 't ronde

gehegt aan de Borft en de Rug, en kunnende de

Maag doen uitzetten of famentrekken , naar be-

hoeve van het Dier. In alle andere foonen van

Wormen, zegt hy, vertoont zig aanftonds een

lange Slokdarm , die eindigt in een bolrond Vlies ^

dat de Maag zelve is in de gedaante van een Hart,

maar -welks Wanden veel dikker en- harder zyn

dan de Rokken van den Slokdarm. De Darm

,

ook dunner dan dit Vlies ,
gaat van de Maag af

voort in eene regte lyn , aan alle zyden aangehegt

door Kringronde Spieren, die hem toeknypen,

zodanig dat hy zig voordoet als gefronfeld en in

Celletjes gefcheiden, eindigende aan de alleruiter-

fte fpits van den Staart. Dit ontmoet men niet

in de Wormen der Dieren ; want derzelver Darm

eindigt aan den Buik, een weinig van het end des

Staarts af. Den Darm der Aardwormen vindt

men altyd vervuld meteen zeer fyne Aarde, die

het enkele Voedzel derzelven is: want zy befcha-

digen nooit Wortelen , Kruiden ofde Aardvrug-

; : - ten.
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ten. Als men deezen Darm geopend en welfchoon

gemaakt heeft , zo wordt men, binnen deszelfs

hoUigheid, een ander taamelyk dik Kanaal gewaar,

't welk de gehcele langte byna doorloopt , eveii

als een Darm in een anderen Darm beflooten , ein-

digende omtrent vier Vingeren breed voor het

andere, en dan,. de Rokken van den buitenften

Darm doorboord hebbende, loopt het tuffchen

denzelven en de Rug van den Worm naar 't Aars-

gat voort. Alle Wormen egter hebben den Darm

niet op even de zelfde wyze gefatfoeneerd. In

die naamelyk, welker Staart gelyk een Olyfblad

eindigt, is zyn dikte byna over de gantfche holte

egaal, en, van de Maag af tot aan het midden van

zyne langte toe, fchynt hy van buiten glad en ef-

fen, voor 't overige vol zeer kleine dwarfe rim-

pels of plooijen. In die genen, in tegendeel,

welker Staart rond is , en die geen Kuflentje op

de Rug hebben , is de Darm by de Maag zeer

dik, en, tot aan het midden toe, overlangs ge-

groeid : van daar af vermindert hy grootelyks in

wydte en alle de groefjes verdwynen.

De vermaarde Willis hadt , voor deezen Schry-

ver, van de inwendige Deelen der Aardwormen

reeds een Afbeelding gegeven in zyne Verhande-

ling ds Anma Brutorum , daar hy dezelven al-

dus befchryft. Boven de gaaping van zyn Bek

openbaaren zig de Herfenen , zeer klein en rond,

witagtig als een Waterbelletje: een weinig laa-

ger is de Slokdarm geplaatft, met zyne Spieren,

V, Deel. P a legt
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fcgt neergaande naar de Maag. Aan 't bovenfte

van den Slokdarm vindtnicn 't Hart, dat zigbeurt-

lings famen trekten vervvydt, even als het Hart

in de Dieren van volkomencr Samenftel. Aan
beide zyden van het Hart, en verder wat laager,

komen witagtige en eenigermaate Klootronde Lig-

haampjes voor 't oog, die als in drie lobben ver-

deeld zyn, waar van de twee bovenften witter

zyn doch kleinder , en de onderften wel eens zo

-groot en als een Beuling langwerpig, Tuffchen

deeze witagtige Lighaampjes , en meer naar agte-

ren, zyn kleiner Bolletjes, gelyk als kleine Geel-

agtige Kliertjes, in twee rycn gefchikt ; weder-

zyds naamclyk, nu eens vier, dan vyf ofook

meer. In 't midden van deeze Lighaampjes Joo-

pen zeer kenhaare Bloedvaten, in welken een

aanmerkelyke klopping, evenalsindenabuurfchap

van het Hart, vernomen wordt. Beneden dee-

ze Lighaampjes vertoont zig de Maag, vry groot

en van taamelyke wydte, verdeeld in drieHoUig-

heden, van welker laatfte de Darm afkomt, die

regt voortloopt naar den Staart, en, byna gelyk de

Karteldarm (Colon) in de groote Dieren
, gerim-

peld is en geplooid. Deezen Darm openende en

fchoon maakende, komt een geelagtig Vat in den-

zelven voor, zig uitftrekkendevan den Staart aftot

aan het Hoofd, zynde een Buis, die men kan op-

blaazen. Mogelyk verftrekt dezelve voor de Le-

.ver en het Darmfcheil. Voorts vertoont zig op

de Rug, van buiten aan den Worm, in den rand

van



MËT DEN MeNSCHEN- OF KiNDEREN-WoRM. 21?

Ttin ieder Ring een Gaatje, door welken men ze

zodanig met Lugt vervullen kan , dat zy opzwel-

len en de vuiligheden van den Darm her- en der-

waards gedreeven worden. Deeze Gaatjes
,
die

tot de Ademhaaling fchynen te dienen ,
geeven

een Lyraagt ig Sap uit.

Lang ftondt de Heer Willis in twyfel, waar

voor hy de gemelde witagtige Lighaampjes hou-

den moeft; maar eindelyk ziende, dat zy, ge-

perft of gedrukt zynde, een Melkagdg Vogt uit-

gaven, begon hy te vermoeden, dat het Zaad-,

deelen waren: te meer, om dat zy in alle Wor-

men niet eveneens voorkomen, en dat men weet,

hoe de Wormen, als zy paaren, niet naby den

Staart , maar aan den Hals , elkander vatten. Ook

openbaarden zig, tegenover die Lighaampjes, aan'

de borft van den Worm, twee witagtige Tepelt-

jes , die hy zig verbeeldde de Schamclheid van den

Worm te zyn. Malpighius had dergelyke wit-

agtige Bolletjes, in de Torren en andere Infekten

,

Mby de Maag ontdekt, die hy voor Zaaddeelen

hieldt. Eindelyk werdt de Heer Willis in

dit gevoelen verzekerd, toen hy , by geval een

bevrugten Worm ontleedende , die witagtige Lig-

haampj'es grooter en langwerpig als Beulingen,

met menigvuldige Eitjes gevuld vondt.

De Heer Re Dl zegt, dat inde Wormen, wel-

ken die bolagtige ronde Lighaampjes hebben, 'er

veertien geteld kunnen worden, zeven op ieder

,y , in regte iynen langs de Borft gefchikt en vol

V. Deel,
,
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van een Melkwit Vogt : behalve welken 'er nog

agt Bolletjes of Zakjes zyn, digter aan het Hart,

grooter dan Wikken-Zaad en geheel vervuld met

eene zeer witte Melkagtige StofFe, waar in men

verfcheide kleine ronde Eitjes gewaar wordt.

Somwylen gebeurt het, dat geen van deezc Zak-

jes Eieren bevat, maar alleenlyk een Melkagtig

Vogt ; fomwylen vindt men alle de Eitjes in een

eenig Zakje, of maar in twee ; fomwylen ook zyn

de agt Zakjes dermaate met Eijeren gevuld, inzon-

derheid omtrent het end van Maart ^ in de gehee-

le Maand Afr'd en 't begin van Mey , dat men in

ieder 'er zeiTien, agttien, twintig ofvyfentwin-

tig tellen kan. Deeze Eijeren komen tot het Lig-

haam uit, door openingen aan den rand van 't Aars-

gat. Redi verzekert, dat hy dikwils tot twee-

honderd zodanige Eitjes geteld heeft, die in de

hoUigheid van den Buik zelve verfpreid waren;

vooral naar den Staart toe, rondom den Darm:

zodanig dat 'er niet een ovcrgebleeven was in al-

le de Zakjes, die alsdan gevuld zyn met zeker

witagtige Sciiuim, gelykcndc naar geklopt Eijer-

wit of Zccpfop.

Dergelyke Zakjes metEijcrtjes vindt men niet

in alle Wormen: ten minfte, de Heer Redi ver-

haalt, dat liyze niet heeft waargenomen, dan

in die Wormen , welker Staart naar een Olyfblad

zweemt. In alle andere Wormen vondt hy de

veertien witagtige Bolletjes niet , noch pok de

8gt Zakjes vol Eijeren ; maar in dezelven vertoon-

den
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den zig, rondom de Maag en het Hart, zekere

witagtige Lighaamen in klein getal, vol zynde

Tan een Soort van Melkagtige Stofl'e, daar menr

geen Eitje in kon befpeuren ; vooral in die dikke

logge Wormen, welker geheele Staart, zegthy,

verdeeld is in verfcheide kleine doorlchynende

Buisjes, die vervuld zyn met een zeer helder Wa-
ter. Wat de Zakjes vol Eijeren belangt, de-,

zelven zyn op verfcheide wyzen omwonden van

een dikke Buis, met Bloed gevuld, die, by 't

eerfte aanzien, eenigermaate Aderfpattig gezwol-

len fcheen , doorzaaid zynde met menigvuldige

Vlakken, en de geheele langte van den Dami-

doorloopt , daar hy aankleeft tot het Staart-end,

toe.

De Aardwormen komen geheel volmaakt uit^

hunne Eijeren , en zy hebben geen verandering

meer te ondergaan (zegt Swammerdam) ; waar

door zy ook te eer bekwaam zyn tot de Voorttee-

ling en hunne Wyfjes hebben zeer kenbaare Eitr

jes. Dit laatfte toont aan, dat hy niet geloof-

de , dat de Aardwormen van beiderley Sexe (Her^

maphrodieteft) zyn, gelyk men zig verbeeld heeft,

en hunne paaring is reeds door Aldrovaiv^dus waar-

genomen. Ook merkt LiNNiEUS aan , dat zy zig

hj de Halskraag aan elkander koppelen. De On-
jdervinding leert ons, dat zy alsdan byna met het

halve Li.ghaam zyn te famen gevoegd , 't welk

iiitzwelt, en dat zy zig eer laaten vermorfelen

.dan dat zy van een 2.ouden fcheiden.

V. Deel.
'
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' De keurlykfte Befchryving, die men van den

Menfchen- of K^nJerefi-H^orm heeft, is van den

Engelfchen Geneesheer Edward Tison. De ron-t

de Worm , die in de Darmen der Kinderen groeit

,

zegt deeze Waarneemer, wordt van Hippocrates

Stroggiilos geheten: Celsüs noemt hem Ltimürt-

cus teres. Gemeenlyk is deeze Worm omtrent

een Voet lang, maar, door een genomen , is het

Mannetje kleinder dan het Wyfjo; zodanig dat

ik uit de dikte van hun Lighaam altoos (zegt de

Heer Tyson) hunne Sexe heb kunnen onderfchei-

den, eer ik ze opende. Deeze Wormen zyn

witagtig en byna zo dik als Koornftroo of als eea

Ganze-Schaft.

Ik heb aan de Ringen van deezen Worm gee^

ne van die Pootjes of Stekeltjes waargenomen

,

welken men zo kenbaar vindt aan den Aardworm.

De twee enden van den Menfchen-Worm loopen

ieder uit in een fcherpe punt. Hy heeft, even

gelyk de Bloedzuiger ;, drie Kraakbeenige Tanden

in een driehoek geplaatft , en door middel van de-

ze Tanden doorboort hy, al zuigende, de Huid.

Het Aarsgat is een dwarfe Spleet, een weinig af

zynde van het uiterfte Scaart-end der Worms.

Voorts heb ik opgemerkt (vervolgt Doktor

Tyson) dat ik, deeze Wormen openende, een

dikke Spier doorfneed, die onder de Huid lag.

Deeze Spier is als een Slangetrek QSpiraal') ge-

plaatft in den Aardworm, wiens be weeging ook.

Slangswyzc is , om door dit Middel zig gemakke-
'

'

Jy-
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lyker een paffagic in 't Aardryk te kunnen baa^

nen. Men kan derhalve de bew ceging, met weU
ke hy kruipt, verldaaren door een Koper- otYzer-^

draad, om een Stokje gewonden, welks enden,

na dat zy uitgerekt zyn , elkander weder naderen

:

op gelyke wyze houdt de Aardworm, zyn Lig-

haam door zig Slangswyze te draaijen uitgeftrekt

hebbende, het voorfte deel met zyne kleine Poot-

jes, Stekeltjes of Haakjes, aan 't een of 't ander vaft,

en doet, zig weder intrekkende, het agterfte deel

san 'c zelve naderen. Wanneer ik dit deel open-^

4e, heb ik ook waargenomen, dat 'er zeer veel

Vogts voortkwam uit menigvuldige Zweetgaat-

j.es of kleine Openingen , die 'er in de Huid van

den Worm zyn. Dit Vogt is den Aardworm noo-

dig, en houdt de Oppervlakte van zynLighaam

glad, ten einde dus gemakkelyker in de Aarde

te glyden. Aan de \A ormen, die in de Darmen

gebooren worden, maakt dit Vogt , even als het

de Bloedzuigers hebben , een overtrekzel van het

Lighaam, dat 'er dik wils afgaat en zig als dan ge-

lyk Slym vertoont in den Afgang van Menfchen

,

die met Wormen zyn geplaagd.

Ik heb, voegt de zelfde Schryver 'er by, in

de langronde Wormen, die in -t Gedarmte groei-

jen, de dwarfe middelfchotjes niet gezien, wel-

ken men zo menigvuldig vindt in de Aardwormen
en die fchyngn te dienen om de heiligheid des

Darms van het Dier te verdeelen of liever fi:yf Ta-

pen te drukken. Pc holte van den Bek is wat

y. Dee;., Pc paauw,
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naauw, en wel onderfcheiden van het daar aan

volgende Kanaal, dat zig als een regte Darm tot

aan het einde des Lighaam uitftrekt, zonder dat ik:

'er eenige vouw, plooy of rimpel, of eenig blyk

van. Maag, aan heb kunnen befpeuren. In het

Mannetje heb ik een Schaft, een Zaadblaasje en

een Bal: in 't Wyfje de opening van de Scheede,

de Schcede zelf, de Hoornen van de Lyfmoeder

ende Zaadvaten, waargenonnen.

In den Mannetjes-Worm is de Schaft by den

Staart geplaatft, fchyncnde uit te kunnen komen

ter langte van een Gerftekoorntje ofevenredig tot

de diepte der Scheede van het Wyfje. Aan den

Wortel van de Schaft is de hals ingeplant van het

Zaadblaasje , 't welk by trappen in wydte toe-

neemt , naar maate dat het zig in 't Lighaam uit-

ftrekt , waar van het doorgaans de helft beflaat.

Dit Blaasje is gezwollen en vervuld met eenMelk-

agtig Vogt, 't welk 'er inkomt door een klein

Vaatje van de zelfde koleiir , dat ingeplant is in

het Blaasje: welk Vaatje, na tegen zig zelf aan

te rug geboogen te zyn , op verfcheide wyzen ge-

llrengeld wordt, maakende, door deeze vlegtin-

gen, het Lighaam, dat ik den Bal noem ; niette-

genftaande men , ter oorzaake van het loffe famen-

ftel van dit Lig^''aam, gemakkelyk met het blootc

Oog kan zien , dat het een onafgebroken Vaatje

zy, 't geen ik zelfs, in zyn geheel, ter langte

van verfc,-,eide Voeten heb kunnen ontwikke-

len. Want men is hedendaags genoegzaam ver-

ze-
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zekerd, dat de Ballen niet anders zyn dan eene

famenhooping van Vaten, in de allervolmaakfle

Dieren , en in geen anderen , dan de Rot en dee-

zen Worm, heb ik ze van een zo losgeweefzel,

dat zo gemakkelyk te ontwinden was, gevonden.

Ik heb in den VVyfjes-Worm waargenomen,
(vervolgt Doktor Tyson,) dat de opening van de

Scheede omtrent in 't midden des Lighaams was
geplaatft, doch een weinig nader aan den Kop.

De Lyfmoeder verdeelt zig onmiddelyk in twee
Hoornen , van aanmerkelyke grootte: welkeHoor-
nen, eenige bogten gemaakt hebbende in 't neder-

daalen naar den Staart, tegen zig zelf aan terug-

keeren , en eindigen in twee kleine witte Vaat-

jes j die van de zelfde koleur zyn als de Hoornen,
maar ongelyk dunner , maakende ook verfcheide

bogten heen en weer. Dit denk ik dat de Zaad-

vaten van 't Wyfje zyn. Ik heb ze uit het Lig-

haam van den Worm gehaald, te gelyk met de

Hoornen, en, na dat ik ze op Papier had laaten

droogen , telde ik vier Voeten langte van den

gorfprong van ieder Hoorn tot aan het end der

Zaadvaten, die ik dus bewaar. De Hoornen van

de Lyfmoeder openende, vond ik die vervuld met
een Melkagtig Vogt, waar van een druppeltje

doende op het Voorwerpglaasje van een Mikros-

koop, zag ik duidelyk, dat het gene op 'tbloote

Oog een vloeibaar Lighaam fcheen te zyn, niet

anders dan een ontelbaare menigte kleine Eitjes

ware. Deeze Eitjes, nog verfch zynde, fchcc-

V. Deel. ncn
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nen bedekt te zyn met oneindige kleine Puntjes;

maar, zo dra zy droog waren ^ vertoonde zig hun-

ne Oppervlakte glad en elfen. Deezen Druppel

Vogts, nu, vergelykende met de gcheele veelheid

Vogts , die in de tVv^ee Hoornen was vervat, gis-

te ik, dat ieder Wyfje ten minfte tienduizend

Eitjes in zig hebben moeft. ^

Het zal genoeg zyn
,
("voegt de Heer Tyson 'er

by,) de Afbeelding en Bcfchryving van Doktor

Willis in te zien , om te erkennen , hoe groot

een onderfcheid deeze Declen aantoonen, tus-

fchen den Menfchcn- of Kinderen-Worm en de

gewoone Aardwormen. Ik wil egter niet ver-

zekeren , dat 'er onder de Wormen, die buiten

het Lighaam voortkomen, geenzy, waar van de

Werktuigen gelyken naar die , welken ik heb be--

fchreeven. Doch de onderfcheiding der Sexen

blykt zo duidelyk, dar. men niet twyfelcn kan,

of de genen , die geloofd hebben ^ dat de Wormen
niet paaren , of dat zy lierrr.aphrod'ieten zyn , zig

zeer hebben bedroogen. Ik geloof ook, dat de

genen die meenen , dat zy levendigejon^zn haa-

ren^ zig vergiflen , en dat het de Deelen der Voort-

teeling zyn, die tot deezen miffiag aanleiding ge-

geven hebben. Want het niet genoegzaam zorg-

vuldig onderzoekende, hebben zyin 't vermoeden

kunnen vallen , dat het Vogt, in de Hoornen van

de Lyfmoedcr vervat, cene ontelbaare menigte

van jonge Wormen mogte zyn. Doch zekerlyk

brengen deeze Wornien geen levendige Dieren

Yocrtj
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voort , maar zy leggen E'tjeren ; 't welk ik waar-

genomen heb. Het groot getal Eitjes , dat ik reeds

gezlegd heb door my gevonden te zyn in de Hoor-

<ïen van de Lyfmoeder , is een genoegzaame reden

voor de verbaazende vermenigvuldiging van dee-

ze Wormen, die men fomtyds in de Lighaaraeu

der Dieren ontmoet, en zo wy met gewoonlyk,

door den weg des Afgangs, het grootfte deel van

deeze Dieren kwyt raakten, zouden wy dagelyks

gevaar loopen van opgevreten te worden door de-

zen vrugtbaaren Vyand, dien wy in onze Inge-

wanden voeden. Ook agt ik, dat het raadzaam

zy , de waarfchouwing in agt te neemen van Hen-

31IK DE Keers, die oordeelt dat men geen Poei^

jer van Worftien gebruiken moet om de Wormen
uit het Lighaam te verdryven ; aan den eenen

kant, om dat dit Middel daar toe geheel onbe-

kwaam is; aan den anderen kant , om dat wy het-

zelve inneemende in ons Lighaam het Zaad van

Wormen in verbaazende veelheid zaaijen en voort-

planten.

„ Uit deeze Befchryving van den Heer Tyson,

ziet men ligtelyk, dat het denkbeeld , *t welk

ik van de Deelen van onzen Worm hadt opge-

maakt , niet geheel ongegrond is. Voor 't ove-

rige laat ik de vergelyking der Gevoelens, hier
?5

,1 voorgedragen, aan den Lezer over".

a
t..r -^j .

V. Deel, B E-



B E R I G T
WEGENS HET

ZUURE VOGT,
't welk de

GROOTE RUPS
VAN DEN

WILGEBOOM,
MET EKN Gevorkte^ Staart,

UIT HAAR LICHAAM SPUIT:

Dooii DEN HeerBONNET,
Korrespsndent van de Akademie der Wetten-

fcbappen van Parys , te Geneve.

( Mem, de Mathsm. £ff de Phyjïque. Tom. II. pag. i-j6. )

DE gedaante van deezê Rups is zonderling:-

zy gelykt een weinig naar een Vifch:

haar voorfte deel is dik naar 't Lyf te rekenen

,

dat naar agteren allengs dunner wordt, en uitloopt

in twee Schulpagtige Buisjes, in ieder van welken-,

een Vleezige Hoorn bedootcn is , dien het Dier

,

als 't noodig is, doet uitkomen. (Zie Pl. XXXV.

Ik
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Ik heb maar een fchets willen geeven van

deeze zeldzaame Rups, welke door den Heer

RiAUMUH met alle klaarheid en naauwkeurigheid,

hem natuurlyk eigen, befchreeven is C^). Ik

bepaal my hier, om kortelykaan te toonen, wat

dezelve allernieuwft, of van het meefte belang,

my aan de hand gegeven heeft.

Het Eitje , waar uit deeze Rups voortkomt >

heeft niets aanmerkelyks: het is wit, glad, en van

gedaante als een Neet. Ik heb zulk foort van

Eijertjes, ongeregeld , gelegd gevonden op de bla-

den van een Wilg , alwaar zy twee hoopjes maak-

ten , 't een van vyf , 't andere van drie Eijeren.

De Rups vervelt ten minfte driemaal , voor

dat zy zig in haar Tonnetje opfluit , en bereidt zig

tot het vervellen, door de plaats, daar zy zig

nederzet, met Zyde te befpinnen. Eenige oo-

^enblikken voor de Vervelling , ziet men de Schulp-

agtige Pypjes en Pooten verfcheide beweegingen

maaken, ftrekk^nde om ze te ontwikkelen van

hunne bekleedzels: de oude Huid gaat, niet op

de rug, maar aan de zyde van 't Lighaam, open.

•'By de derde Vervelling vallen de uitfteekzels,

gclyk Katte-Ooren, die aan 't voorfte van de

Rups zyn, af; in. plaats van welken zig twee

zwarte Vlakjes openbaaren. Deeze byzonder-

heid fchynt te bewyzen, dat de Rups , van weU
kc

(o) Memoires fur les Infeües. Tom. II, Mem. 6.

V. Deel^
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ke de Heer Réaumur fpreekt, van een zdfde

Soort zy als de gene , waar van hier gehandeld

wordt.

Wanneer ik de Pypjes van het afgelegde Vel^

uaby hunne inplanting, drukte, deed ik 'er de

Hoorens uitkomen , even als de Rups te vooren

gedaan had, en, zo dra ik met drukken ophield

^

gingen zy van zelfvveder in hunne Schcede. Dee-

ze Hoorens waren niet rood, gelyk zy^ aan het

Infekt nog vafl: zittende, zyn , maar witagtig.

Een deezer Rupfen, aan welke ik de Pypjes naby

het Lighaam afgefneedcn had, overleefde deeze

Operatie maar éénen dag.

Een weinig na het vervellen, gaat deRupsaaa

't opvreeten van haar afgelegde Huid , en , 't gë-^

ne dit fiuk nog zeldzaamer maakt , is , dat zy eerft

aanvalt op de hardfte deelcn, gclyk de Pypjes
j

het Bekkeneel, de Tanden, de Schulpagtige Poo^

ten. Zou zulk vreemd Voedzel een bekwaam

Middel tot verfterking zyn , in den ftaat van zwak*

heid j daar zig de Rups door. 't vervellen in be*

vindt ? )

De Rups , daar ik hier van fpreck , is de ee^

nigfte niet, welke behaagen vindt in het opvree-

ten van haar afgelegde Huid. Ik heb het zelfde

waargenomen in de fchoone Rups van de Wolfsr

melk (Tahymalus^-y in de fierlyke van 't witte

"WoUekruid (Verbasam') , en in ecne Rups van

denKerfeboom. Ikheb eene Rups van de -A olfsmelk

4e Maag zien eeten van cene Rups der zelfde

Soort $
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Soort , welke van my ontleed was. Ook heb ik

de ruige Rups van den Olmeboora Qb') het Lyk
zien eeten van eene andere Rups. Eindelyk; ik

hebeene Rups waargenomen, die, zo dra zy uit-

gekomen wa5, de dopjes der Eitjes van de zoda-

nigen van haare Soort , die nog niet uit waren
,

ging knaagen , en ze dus eerder deedt gebooreii

worden (c).

De Heer Bazin, [ook] Korrespondent van de

Akademie, een voortrelTelyk Waarneemer, hadt

voor my reeds Rupfen ontdekt , die haar afgeleg-

de Huid opvraten : doch dit wift ik niet, toen ik

myne Waarneeming mededeelde aan den Heer
Réaumur ; zynde die van Bazin toen nog niet

in 't licht gegeven.

Na haar volkomen wasdom gekreegen te heb-

ben, talmt de Rups mst Jen gevorkteti Staart niet,

te arbeiden aan haar Tonnetje. Met haare Tan-
den, die zeer fchcrp zyn , fnydt zy van den
Wilg, op welken zy geleefd heeft , of van het [Pa-

pieren] Doosje, waar in men ze beflooten hieldt

,

klei'

C&) VHeriJJonne de VOrme. Pt, 56. Tom. I. Dus
roemt de Heer Re'aumuk eene Rups in 't Nederduitfch

de Beer genaamd, welke geheel bedekt is met lange Hai-
ren, naar den Staart ftrekkende. Wegens haare gladde

~

bruine koleur , naar die van het Sabeldier gelykende,
heeft hy ze ook genoemd la Marte. Zie png 219.

(O Dit is de Rups, afgebeeld, Pl. 2, Fif. 5, du IT,

Tonie , des Mem.Jur les Injeües.

V. Deel. Q
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kleine brokjes af, die zy aan elkander bindt met

Zyde. Om deeze brokjes bekwaamer te maaken

tot vereeniging aan elkander , neemt zy dezeiven ,

by verfcheide tcffens, in haar Bek, en houdt ze

eenigen tyd daar in , maakcnde ze zagt en week

:

door welk middel zy aan haar Tonnetje een trap

van Hevigheid kan geevcn, welke weinig van die

van Hout verfchilt.

De Zyde van deeze Rups is my toegefcheenen

Van eene byzondere natuur te zyn. Hetisbyna

niet dan een zeer taaie Lym , in draaden uitgetrok-

ken. De Vaatjes, die dezelve verfchafFen , zyn

twee in getal: zy bedekken de Maag en beflaan

twee derden van derzelver langte: deplooijen en

kreuken , welken zy 'er maaken , fchynen de fchik-

king der Ribben op de Borll naar te bootfen.

Met weinig moeite heb ik deeze Vaatjes van de

nabuurige deelen kunnen affcheiden , en in Voor-

loop bev/aaren.

Als men de Rups van voorenbefchouwt, wan-

neer zy haaren Kop onder den eerften Ring in-

haalt, zo befpcurt men, tulTchen de Onderlip en

het voorfte paar Pooten, eene langwerpige dwar-

fe Spleet , omtrent anderhalve Linie lang (Vl.

XXXV. Fïg. 4). Indien men dan het voorfte

deel van 't Infekt drukt, zo zal men, uit deeze

Spleet, Sprongen zien voortkomen van een hel-

der Vogt, dat van eene zeer doordringende Reuk

is, genoegzaam overeenkomende met diederMie*

ren. Middelerwyl wordt men kleine trillin-

gen
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gen in de Lippen van de Spleet gewaar, en, nog
' meer voortgaande met de drukking, zalmen, aan

ieder end van de Spleet, twee kleine Kegelagti-

ge Lighaampjes voor den dag zien komen, die

tragten zullen van elkander af te wyken, naar

maate zy meer en meer uitpuilen. Een foort van

Kuflentje verheft zig dan ook boven de Spleet.

Dit deel heb ik in verfcheide Rupfen waargeno-

men: het werdc door my in 't Jaar 1739 ontdekt,

en ik heb in dat zelfde Jaar daar van aan den Heer

RÉAUMUR kennis gegeven.

Het voorfte deel van eene Rups deezer Soort

^

die haar Tonnetje zo even hadt voltooid, zeer

fterk drukkende, zag ik uit het binnenfte van de

Spleet, te gelyk met de vier Hoorentjes van wel-

ken hier gefproken wordt , een Blaasje voortko-

men ter grootte van een kleine Erwt, blaauwagtig

van koleur, op het welke Vaatagtige Takraaakin-

gen waargenomen werden , zynde Zilveragtig

wit, die men niet dan voor Lugtpypjes houdea

kon. Dit Blaasje buiten 't Lighaam tragtende te

trekken , fleepte het met zig een lang Vat , 't welk

afbrak , en toen wierdt het Blaasje flap door de uit-

vloeijing van 't daar in begreepen Vogt.

De eigenfchap van dit Vogt , 't welk deeze zon-

derlinge Rups van den Wilgeboom uit haar Lig-

haam doet ipuiten, verdiende vooral onderzogt

te worden. Ik heb , met dit inzigt , eenige Proe-

ven daar omtrent in 't werk gefteld^ waar van ik

den Uitflag zal voordraagen. Ik zou 'er een groo-
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ter menigte gedaan hebben , indien ik my genoeg

van deeze Rupfen had kunnen bezorgen; maar

zy komen weinig voor, en de hoeveelheid, wel-

ke een eenige kan uitleveren, is wel dra verfpilcL

Verfcheide maaien heb ik op rayn Tong drup-

peltjes van dit Vogt laaten vallen , 't welk aldaar

een dergelyken indruk maakte , als de fterklle

Azyn gedaan zou hebben.

Met een Pennemes een Sncedje gemaakt heb-

bende in een van myne Vingeren, Hortte ik, op

't Lemmer van dit Pennemes, een grooten Drup-

pel van 't gedagte Vogt, en deed die in de Won-
de, welker lippen ik middelervvyl wyd van el-

kander hield, op dat het Vogt 'er dieper in raogt

drmgen. Ik voelde, op 't oogenblik, eene by-

kans onverdraaglyke Pyn, en het Bloed, dat uit

de Wonde liep, ftolde, neemcnde een hooger

koleur aan.

Een Druppel van dit Vogt hebbende laaten

vallen in eenige Druppels Voorloop, zo is daar

in een kennelyke ftremming ontftaan.

Het biaauw Papier, waar op ik een Druppel

van 't gemelde Vogt liet vallen, wierdt aanllonds

rood; doch, eeri Uur daarna, kreeg het zyn voo-

-fige koleur weder. De Geeft van Salpeter fcheen

niy geen zo roode koleur op 't Papier voort te

brengen , maar dezelve hieldt langerftand, en ver-

anderde naderhand in Oranje.

Ik heb, insgelyks, van dit Vogt laaten drui-

pen,op de Bloemen van wilde Suikerpy , v.^elke

•"i • daar
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4aar door aanftonds rood wierden en in 't vervolg

verflenlten. Pie genen, waar op ik Geeft van

Salpeter ftorlte, zjn met vaardiger noch beter

rood creworden. De Azyn heeft, op deezeBloe-

men^niet dan een zeer flaauwe verandering van

koleur voortgebragt. .

Verder, de Bev/aarplaats tragtende te ontdel^-

ken van die Vogt, welks natuur wy onderzoeken

,

heb ik tot de Ontleding van de Rups toevlugt ge-

nomen Na het wegneemen van de Vaatjes der

Zyde, de Darmen ^en de Maag, heb ik, onder d«

Zwelo-pyp ennaby de voorgemelde Spleet, een

Plaasje gezien, gelykende naar 't geen ik heb be-

fchreeven, uitgenomen, dtit de koleur Satynag-

tig wit ware. De Voorloop, waar m ik deezQ

Rups had doen ftervcn , voor dat ik ze ontleed-

de, hadtvaftheid gegeven aan dit Blaasje, zoda-

nio-, dat men het behandelen kon zonder de ge-

daante te veranderen. Het geleek taamelyk naar

eene Traan. De Hals of het uitgetrokken ge-

deelte, eindigde aan de Spleet. Pit Blaasje by

zyn Hals afgefneeden hebbende, zo wierdthet,

zip-on:laftende, plat, en 't Vogt, dat 'er uitliep,

wis gelyk aan 't gene het Infekt nog leevende uit

zyn Lyf doet fpringen. Ik heb de Vaatjes met

kunnen ontdekken, welke dit Vogt in de Bewaar-

plaats voeren : ik heb zelfs te vergeefs gezogt naar

4e kleine Koorentjes, die het vergezellen en zp

^remakkelyk buiten aan het Lighaam gezien kun-
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tien worden. Beter is 't my gelukt het Rugge-

nierg en deszelfs aanhang waar te neemen.

Een zo bewerkt Vogt, als het gene is waar

van wy liier Ipreeken , dient buiten twyfeltot ge-

bruiken van veel belang. Onafhangelyk van de

genen, welken men vermoeden kan dat hetzelve

in de Rups heeft , heb ik gedagt dat het miffchien

het Ontbindvogt ware, 't welk de Kapel in ftaat

ftelde om het Lyra van haar Tonnetje week tema-

ken en 'er door heen te booren. Gedeelten van

dergelyke Tonnetjes, waar op ik van dit Vogt

heb doen vallen, zyn zeer kennelyk week gewor-

den. Om dit zeker te weeten , zou men het oo-

genblik dienen waar te neemen, wanneer de Ka-

pel uit haar Tonnetje komt, of wel, het Blaasje

en het Vogt te gaan opzoeken in het Popje, kort

voor de geboorte van de Kapel: waar toe ik nog

niet heb kunnen komen.

De vermaarde Boerhaave heeft gemeend , dat

'er in het Dierlyk Lighaam , by gezondheid
,
geen

waar Zuur zy buiten de Prima Via\ waar door

ay verftaat de Mond , Keel, Maag, dunne Dar-

men , de Chylvaten en het Kanaal , 't v/elk door de

Borft loopt, tot aan de Onderllcutelbeens Slag-

ader: en, welke Ingewanden tot deChylmaaking

en voering alleen dienende,deVogten daar in door de

werking der andere Lighaamsdeelcn , en bymen-

ging der Dierlyke Vogten, nog niet overgegaan

gyn in de Natuur van den MenfcJi , dewelke niet al-

ken
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leen het Zuure verandert, dat het niet meer zodanige

sy^ maar ook de Zuuragtige d'wgen ^ in de Vaten

van 't Lighaam komende , belet werkelyk Zuur te wor-

den Qd). Daar is geenerley Zuur (zegt hy elders')
,

vajl ofvlug ^ in de gezonde^^i\xi\r\yke Vogten(^}.

JEn al het Zuur wordt ^ t/(?o/^<?Levenskragten, /« een

onzydig Zout veranderd Qf). Ik weet wel ^ dat

voornaame Scheikundigen ^ zelfs van onzen tyd^ voor-

gegeven hebhen , dat uit het overllyfzel van de Pis ,

na de Deflillatie derzelve^ door kragt van Vuur eeni^
Zuur gehaald kan worden. Ik moet bekennen ^ dat

van de Phosphorus , door de Lugtvan zelfontbonden

zynde^ eenig Zuur komt, met veel van Yiixiool- of
Zwavel-Geeft verjchillende (g). Ook verhaalt

Homberg, dat hy uit het Bloed van verjcheide Die-

ren, en zelfs van Menjchen, door DepUlatie Zuurge-

kreegen heeft. Lemery heeft de manier aange-

toond, om gemakkelyk Zuur te hekomen uit alle dee~

len der Dterlyke Lighaamen , en wil dat de vlugge

Zouten , door De^illatie uit dezelven gehaald, iwc

Zuur aankleeft. Doch dit blyft zeker , dat geen

Vogt, *t welk men met regt een Dierlyk Vogt mag
noemen, ooit Zuur is of 't van zelve wordt (h).

Indien men agt geeft op de plaatzing van het

Blaas-

00 Chem. P. II. p. 305.

(e) p. 310.

(ƒ) p. 327.

<g) ibid.

{h) Commentar. in ^phor. ad 5- <So.

V. Deel, Q 4
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Blaasje, 'c welk ik befchreeven heb; op de na-

tuur van het Vogt daar in vervat , en op die vaa

het Voedzel van deeze Rups; zo zalmenligtelyk

toeftaan, datBoERHAAVE wat ver gegaan is met

zyne verzekering in die Stuk. Dit is de eerfte

uitzondering niet , welke de Infekten gemaakt

hebben in de Regelen y die als zeer algemeen wa-

ren aangemerkt.

De Zaaken, waar van ik hier beknoptelyk heb

gefproken, zyn waargenomen m de Jaaren 1739

en i"4i. Ik heb ze diestyds veel breedvoeriger

aan den Heer Réaumur medegedeeld: waarvan

ik gewag maak, om dat ik in dit Stuk ten deele

voorgekomen ben door den Heer de Geer,

Kamerheer des Konings van Sweeden en Korres-

pondent der Akademie. Deeze kundige Heer

,

geen kennis hebbende van myne Waarnecmingen

omtrent de Rups van den Wilgeboom met een

gevorkten Staart, ontdekte in 't Jaar 1745 ^^

Spleet , waar van ik hier fpreek , en de vier klei-

ne Lighaam pj es, die zy bevat: ook zag hy Vogt

uit deeze Spleet fpuiten. Dit alles heeft hy, met

veel naauwkeurigheid en zeer duidelyk, aan de

Akademie voorgedragen in een Vertoog , 't welk

•dezeh'e in haar nieuwe VerzameHng deedt plaat-

fen (V). Ik wenfdite zeer, dat de gemelde Heer

dit

(j) In het I. Deel der Mem. de Mith. £? de Pbyfïqiie.

pag. 530. [Dit Vertoog zal ik om dat het de fSefchryving

der Afbeelding vnn óM Lie,hanmsdcel hehelO:, hier opla-

ten vcli^en en voegen daa^: nevens de Figuur van de Kupa
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'5ic Stuk op nieuws in handen neemen en dat gene

Volraaaken wilde, daar ik flegts eenefchets van

gegeven heb. De opmerkzaame Geeft, die zig

in hem geopenbaard heeft in een Ouderdom en ee-

nen Staat , daar men doorgaans zig niet toelegt

dan op beuzelagdge uitfpanningen , belooft ons

een genoegzaam gevolg van zyne nafpooringen.

De Rups van den Wilgeboom met den gevorkt

ten Staart, is, gelykde meefteRupfen, den aaa^

"Val der Boorvliegen (^Ichmumons^ onderhevig.

De Staart, dien zy van agteren draagt en welken

zy als eene Zweep gebruikt om deeze Vliegen

te verjaagen , beveiligt haar niet altyd voor de-

zalven.

Ik heb twee Soorten van Wormen , die deeze

JR-upfen verflinden , waargenomen. Die van de

eerfte Soort heeft my niets byzonders aan de hand

gegeven: hy is klein, Icevende in 't binnenftevan

de Rups, welker Huid hy, zyn volkomen was-

dom bereikt hebbende, doorboort en zig daar op

een Tonnetje van Zyde fpint.

De Worm van het tweede Soort is merkwaar-

ciger. Hy onthoudt zig buiten op de Rups en

vertoont zig aldaar, in 't eerft, onder de gedaan-

te van een klein zwart Eitje, blinkende als GiQ,

Dit

«It Ke*aumur; befluitende eindeJyk met een Verhan-
deling van den Heer Bonnet, daar hy een Lyft op-

geeft van de Rupfen, door hem onderzoi^t, omtewee-
ten. of/y dit Li'^haamsdeel hadden of nicC. Mim.p, 44 ^

,V. Deel. Q 5
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Dit. kleine Lighaampje fchynt in de Rups ingeplant

te zyn met een kort Steekje: allengs begint van

onder dit Dopje een wicagtige Worm voort te

komen, die week van zelfltandigheid is. Deeze

Worm wordt, van dag tot dag, dikker en lan-

ger , zonder het gezegde Huisje te verlaa-

ten, het welk in grootte fchynt te verminde-

ren ; doch , eigcndyk gefproken , is deeze ver-

mindering maar fchynbaar , zynde eeniglyk toe te

fchryven aan de vergelyking, welke het Oog

maakt van de grootre van dit Dopje met die van

den Worm. Eindelyk , egter , verwiiTelt hy

van Vel: alsdan vak het Dopje af, en de Worm
vertoont zig even zo, als een menigte anderen , die

men in de Boomvrugten, of in het Lighaam van

verfcheide Infektcn, ontmoet. Ik heb egter mr
niet verzekeren kunnen, tot welk PQaffe hy be-

hoort.

Toen ik deeze Wormen met het Mikroskoop

waarnam, heb ik 'er inwendig beweegingen in

befpeurd , die overeenkomftig waren met de ge-

nen, welke van de OntlccdkundigenJVormswyze

0^ermkiihires^ genoemd worden. Ik heb 'er, bo-

vendien , kagen in ontdekt van een witagtig

Vogt , 't welk beurtlings van het Hoofd naar den

Staart , en weder van den Staart naar het Hoofd

gevoerd werdt. Ik heb 'er ook kleine witte Kor-

reltjes in gezien , van ongeregelde Figuur
,

gele-

gen ter wedcrzyde van de groote Slagader, die

tiicn zou mogcnvermoedenccngcdedtevan'tVet-'

ag'
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agcig Lighaam uit te maaken. Dit alles verdient

nader onderzogt te worden.

H.

H'^aarneem/fio; van den Heer d e Geer omtrentde org^

melde Rups, en hejchryv'wg der deelen^ die tof

het uitjfuhen van derzelver Zuur Vogt dienen.

IK heb te vooren aan den Heer Réaumuh de

Waarneemingen medegedeeld, die ik gedaan

bad omtrent de eigenfchap , welke dit flag vna

Rupfen hebben, om ftraalen Vogts zeer ver uic

te werpen, wanneer men ze aantaft of knypt.

Toen had ik nog niet naauwkeurig gezien, uit

welk gedeelte van den Kop dit Vogt voort-

kwame. In 't volgende Jaar, 1746, vond ik nog

eenigen van deeze Rupfen , die ik zorgvuldig on-

derzogt, om te zien, of ik ook een byzondere

Opening ontdekken mogt , door welke dit Vogt
zou kunnen uitgaan. Eindclyk wierdik beneden

den Kop, of, eigentlyk gefproken, onderden

cerftcn Ring van 't Lighaam , tuffchen den Kop en

het eerde paar der Voorpooten , eenedwarfe Spleet

(Pl. XXXV. Fig 4./) gewaar, anderhalve Linie

lang, die geheel vol was van een helder doorfchy-

•nend Water , 't welk aan alle zyden van de Spleet

overvloeide , wanneer ik de Rups een weinig hard

aantaftte. Ik zag haar ook Vogt uitwerpen door

dceze Spleet , die famengefteld is uit twee Lip-

V. Deel. pen,
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pen, een bovenfte en een onderfte, welken Qp
elkander fluiten, wanneer de Rups 'er geen ge-

bruik van maaken wil. Deeze Spleet, nu, is

zeer gemakkelyk te ontdekken j, als men den Kop
Tegt van vooren befchouwt , en ik verwonder

my, met eer daar op agt geflagen te hebben.

Ik heb myne Waarneemingen nog verder voort-

gezet omtrent de plaats, van waar de Rups haar

Vogt uitwerpt. Ik had een van deeze Rupfen;

die nog jong was en maar omtrent de helft van

haar volwaflTen grootte bereikte. Deeze raakte

ik by geval aan ; zy ligtte haar Kop aanllonds om
hoog, en ik zag uit de Spleet, v/aar van ik daar

even gefproken heb, een zeer zonderling Lighaam

voortkomen (F/^. 5) ; 't welk vier Armen of

Takken hadt. De twee Lippen openden zig, en

dit Lighaam kwam 'er gezwind uit, en als mee

een foort van Stoot; het nam tevens toe, in grootT

te en dikte , en de vier Armen g g, b b ^ Tpreid-

den zig uit naar de zydenvanhet Lighaam. Het is

van eene weeke Vleezige zelfftandigheid
,
groen

van koleur en onregelmaatig van gedaante: aan ieT

^er zyde heeft het twee Takken, waar van d?

twee bovenften, dat is de naaftcn aan den Kop,
langer zyn dan de twee onderften. Ik heb ze met

het Mikroskoop onderzogt, na dat ik ze van de

Rups had afgefneeden, wanneer zy dezelven al-

lermeefi: verlangde, en ik heb bevonden, dat zy

voorzien zyn met vecle kleine Hairtjes en een

groot getql ongelykheden, zodanig dat zy zig a\s

bor-
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borftelig en knobbelig vertoonen (Fig. 6.) Hét

end van ieder Tak is aanmerkelyk: het heeft de

gedaante van een wat uitgerekten Tepel tmty

overal voorzien met een groot getal korte Hairt-'

jes: men ziet 'er een menigte bruine Stippen aan,

die my voorkwamen als gaatjes of kleine openin-

gen. Zouden dit de mondjes zyn , door welken

de Rups het Vogt uitrpuit tot zulk een grooten

afftand ? Ik meen reden te hebben om het te den-

ken, dewyl deeze Tepel my toefchynt te zwee-

men naar de knop van een Bloemgieter: hy isals

een Zeef doorboord met een groot getal Gaatjes,

door welken de Rups het Vogt , dat zy uitwerpt

,

kan dryven en perfen. Wanneer ik de Rups in

rufte liet, zo trok zig het getakte Lighaam aan-

ftonds binnen de Spleet , en de lippen van de Spleet

llooten zig toe.

Ik had gewenfcht, het Vogt te zien uitkomen

door deezc Zeefswyze Tepeltjes; maar^ tot die

Proefneeming zou men Rupfen moeten hebbén,

welke verfch gevonden waren. Ik had de ge-

nen , die ik waarnam , eenigen tyd in een Doos

bewaard ; weshalve zy reeds het vermogen ver-

boten hadden tot de uitwerping van het Vogt,

welks Bronnen zonder twyfel uitdroegen, alszy

niet in de vrye Lugt leeven ; gelykik dit omtrent

de Rupfen en de Baftaard-Rupfen waargenomen

heb , die Vl^aterfprongen uitfpuiten , wanneer

jnen ze aanraakt.

[Op Plaat XXXV. F/^. 7, vindt men dé

V. Deel. Af'
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Afbeelding van de gemelde Rups uit het Werk
van den Heer Reaumur (/é), in die geftalte

,

wanneer zy haar Kop niet zeer veel ingetrokken

heeft , die anders fchynt beflooten te zyn in een

foort van Kaper, gelyk de Vrouwsperfoonen

fomtyds draagen , onder de Keel toegeknoopt.

De Staart is aan 't end Vorkswyze verdeeld in

twee Pypen, uit ieder van welken een Hoorn

voortkomt , die de Rups als tot een Zweep
dienen , om haar de Vliegen van 't Lyf te houden.

De koleur van de Rups is bleekgroen van grond

,

met een witte hoekige Streep aan ieder zyde ; de

Rug gefprenkeld (/) : om den Bek een Rand van

zeer fchoone Roozeverw , zynde boven aan ge-

tekend met twee kleine, ronde, zwarte Stippen,3

Op?^///«^ der Kupjen , die door den Heer Bonnet
in de nabuurjchap van Gcneve onderzogt zyn,

ivaar in men met een Sterretje getekend heeft de ge-

nen , diB dat nieuw ontdekte L'ighaamsdeel hebben ,

waar mede zy VogtJpu'tten.

EERSTE KLASSE.
Groote gladde Rapjen.

J. T\^ ficrlyke Rups van de Wolfsmelk die

JLJ' de gedaante van den CyprefTebooni

heeft

{k) Mem. fur les Infcêies. Tom. II. Pl. 2I. Fig. 3.

(/) Die, daar de Wyfjes Kapellen uitkomen, hebbende
Rug groen met wit gefprenkeld, en die, daar deMannet.
Jes uitkomen, paarfch met wit gefprenkeld.
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heeft. Msm. pour fervir a VHiJloire des In-

feóles, par M. de Re'aumur. Tom. 1. PI.

co_ Fig, I»

2. De Rups'die de Kapel geeft met het Doods-

hoofd. Mem. de M. de Réaumur. Tom. II.

PI. 24. Fig. I.

5. De Knobbelagtige Rups van den Peereboom,

welker Kapel de Groote Paaiiw gehetea

wordt. Mem. de Réaumur. Tom. 1. Fl. 48*

Fig. I.
, j

4. De Rups, die de Kapel geeft, genaamd dö

middelbaare Paaww. Ibid. PI. 50* Fig ï-

5. De Rups, daar ^e kleine Paawwxxitvoon'&omt,

Ibid. PI. 49. Fig. I.

6. De Sphynx. Mem. Tom. II. PI- 20- -l^ig- !•

7. De Zyworm. ,. .

£. Een Rups, die ik de Haagdijfe genoemd heb,

wegens de gedaante van haar voorfte deel

,

't welk niet kwaalyk zweemt naar den Kop

van een Haagdis: zy gelykt 'erbovendiea

Daar, door haare koleuren en de wyze, op

v.'elke die verdeeld zyn. Goedaart heeft

ze den Olypbant geheten , en zy wordt ver-

toond op N. 2ö van de Uitgave van zya

Werk door Lister.

o Eene Rups, die door haare koleuren naar de

Haagdijfe gelykt, en de Kapel geeft, die

afgebeeld is, Mem. de Réaumur. Tom, i.PJ.

13. Fig. 8. . - „.

EO. De Rups No. 24. van Goedaart, in de Uit-

gave van Lister.

II. De fierlykeRups van de Venkel. Mem.de Ré-

aumur. Tom. I. PI. 30- Fig- 2-

^ 12 Een Rups, welker Lyf aan 't end zeer duQ

uitloopt, byna gelyk dat der Bloedzuigers,

en welker koleur een fchoon groen is. Mea

V. D.EL.
^>"'^^-
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vindt ze op den Bindwilg in de Maand jfu*

ly , en zy veranderd binnen in de famenge»

pakte bladeren van dezen Heefter.

* 13. Een Rups die, door de gedaante van haar

Lighaam en haaren gang, zv?eemt naar de

Landmeeters. Men vin de ze op de Eiken in

de Maand Juty ^ en haare koleur verfchilt

weinig van de jonge takken van dien Boom,
* 14. Een Rups van koleur bleekgroen , met vier

Streepen langs de Rug, waar van twee geel

zyn de twee anderen wit, en kleine zwarte

Vlakjes tuffchen beiden. Men vindt ze ia

J'uly^ en zy verandert onder de Aarde in

eene Kapel, waar van de houding der Wie.
ken byzonder gelykt naar die van de Vier»

ken der Vogelen.

Gladde Ru^jen van tmddelhaare grootte,

* IJ. Een Rups, die men in den Zomer vindtopde

wilde Suikerey , en welker Kolcuren zjn

geel en zwart, by Vlakken boven op hec

Lighaam verfpreid. Dseze Rups ziet 'er

uit als van Satyn: zy maakt haar Tonnetje

van Aarde.

* i5. Een Rups, die boven op 't lyf fraay Olyf-

kleur is en de buik fchoon grys, Arduinag-

tig. Het onderfte der Vliezige Pooten is

wit van koleur, het overige der Pooten is

Schulp - zwart. Deeze Rups heeft op

haar agterfte een foort van Hoorn , geelag-

tig groen gekleurd: eindelyk, men merkt

op hetbovenfte gedeelte van ieder Ring vier

zwarte Stippen, bykans in 't vierkant gé-

plaatü-, Zy is op de Groente gevonden im

\AugiiJliis: zy kroop in den Grond, daar zy
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zig een Tonnetje maakte, waarin zy ver-

anderde tot een Pop met een Neus.

* 17. De fchoone Rups van 't witte Wollekruid.

Mem. de Réaumur. Tom. I. PI. 43 Fig. 3.

* 18. De Rups van het Slakkenkruid. Mem. ibid.

PI. 40. Fig. 1 1.

ip. De Rups, afgebeeld in de Mem. de Réaumur ^

Tom. I. PI. 39. Fig 10. ^ 'H

* 20. Eene Rups van den Kerfeboom. Me^n. ibid.

PI. 18. Fig. 3.

* 21. Eene Rups, die my dezelfde fcheen tezyn».-

als de Rups der Mem. ibid. PI. 40 Fig. 7.

* 22. Eene Rups, welker grondkoleur een fraay

Arduin is, waar op Fluweelagtig bruine

Vlakken verflrooidzyn, vaneengefcheidea

door Streepen van een fchoon geel. Dee-

ze wordt in Juny op den Eikeboom gevon-

den en zy onthoudtzigdoorgaansondereen

Zyden webbe of in een gevouwen Blad.

* 23. Eene Rups ,
geelagtig over de gehecle laög-

te van de Rug, op welker Lighaam twee

witagtige Draaden uitgeftrekt zyn , en ove»

de Lugtgaatjes een geele Streep. Men
vindt ze op de Eiken in de Maand Jnly.

* 24. De allerfraaifte Rups van de Kool. Mem. de

Réaumur. Tom. I. PI. 28. Fig. 8.

* 25. De Rups van de Bloemkool. No. sövanGoE-

DAART volgens de Uitgave van Lister.

* 26. De geen , die de laage Planten en Moeskrui-

den bemint ; van de Soort der gene die afge*

beeld is Fig. 4. PI. 14. Tom. 1, der Mem. de

Réaumur.
* 27. UetKameeltje of DraakpCZiczac) Mem. Tom,

II. PI. 22. Fig 10.

28. Een Rups, van koleur Grasgroen, wet gee-

V. Deel. R tó
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Ie Stippen bezaaid, en welke, gelyk de
fierlyke Venkel-Rups , een Hoorn draagt

van gedaante als een Y. Zy leeft op de

Haagdoorn en verandert in een hoekig Pop-

je, na zig gebonden te hebben met een Zy-

den Gordel. De Kapel, die zy voortbrengt j

heeft een Staart.

"*
29. Een Rups, met groen geflreept, die men in

Jugujliis vindt op de Praugwortel of'tStal-

kruid {Amnis).
* 30. Een Rups , die vier Vleezige Knobbeltjes

heeft ,
geplaatfl zynde op den vierden , vyf•

den, zesden en zevenden Ring.

Klshie gladde Ri/j>Jeft.

31. De Rups van hec St. Jakobs-Kruid. Mem. de

Rêaumur. Tom. I. PI. i6. Fig. i.

32. De PvUps die binnen in de koppen van de

Volders-Kaarden huisvefl. Mem. Tom. II.

PI. 39, Fig. 10.

"* 33. De gezellige Rups van de Appelboomen ,

de Haagdoorn en anderen , onthoudende
zig in Neften, als van Spinneweb. Ibid. PI.

12. Fig, I.

34. De Rups van 't witte V/ollekruid. Msm. Tom.
I. PI. 18. Fig. 14.

* 3J. De groene Rups van de Kool. Ibid. PI 29.

Fig. 4.

* 36. De Rups van de Kool, die my voorkomt de-

zelfde te zyYi , als die van PI. 16. Fig. 12.

37. Eene Rups, leevende op de Clemalis, welke

ik de Weeglidzige genoemd heb, om datzy

een Reuk over zig heeft, die den Stank van

dit Infekt zeer naby komt.

35.
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38. Eene Rups , die de Bladeren van den Rind-

wilg aan elkander vafthegt, en zig een Ton-
netje maakt, Schuitswyze.

Groots ruige Ru^Jen,

39. De Rups , die de Bladen eet van den Kor-

noelje-Boom , als ook die van den Ahorn-

boom, Haagbeuken, enz. Mem. Tom. I.

PI. 35. Fig. I.

40. De Rups van 't Duin-Gras, zynde van 't zelf-

de Geflagt als de voorgaande.

41. De Egel 0^ Beer. Mem. Tom. 1. PI. 36. Fig. I.

Kuige Rupjen van middelbaars grootte.

42. De Rups genaamd de Haas. Ibid. PI. 2. Fig. ió.

43. De Gemeene. Ibid, Pi. 6. Fig. 2.

44. De Rups, die veel naar de Geraeene gelykt,

afgebeeld in Fig. 8. PI. 16.

45. De gezellige Rups van de Pynboomen. Ibid.

Tom. II. PI. 7. Fig. 3.

46. De Rups met Ooren. Mein. Tom. I, PI. 24-

Fig. I.

Groote halfruige RifJen.

47. De Livrey of Ring-Rups. Mem. PI. 5. Fig. 7.

48. De Rups van de /^fèwnzMm , afgebeeld No.82,

van GoEDAART door Lister.

49. De gezellige Rups van den Wilgeboom, die

zig niet befpint, afgebeeld iSo. 9J, van

dien zelfden Autheur.

50. De Rups , die zig een Tonnetje maakt, 't

welk 't fatfoen heeft van een Eikel. Zy
is afgebeeld in Fig. n , PI. 32 van de Tom.

V. Deel. Ra I»«ler
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I. der Mem. Zy leeft geduurende een ge**

deelte van haar leven gezellig.

* 51. De Rups, afgebeeld PI. 2. Fig. 5, van Tom,
II. der Mem.

Ha/fru/ge van m'tddelhaare grootte.

* 5'2. De Rups van de Arijlolochia ; Mem. Ton>. I.

PI 37. Fig. ïi.

f 53. De zwarte en ftekelige Rups van de Brande-

/ ; neteL Mem. PI. 25-. Fig. 3.

* 54. De Stekelige Rups, met groen en bruin ge-

ftreept, van die zelfde Plant, Mem. PL26.

Fig. I.

* ^^. De gemeen lle van den 01i"neboom,

* j6. De Rups mctgttèkiQDooxv{QVi{Bedaiide)Ihid,

Pi. 27. Fig. I.

* 57. De Rups van den Diflel met Bladeren van

Acanthus. Mem. Pi. 25. Fig 8.

J^k'ine halfruige Ru^jen.

* 58. Een bruine Rups, waar van ik de Hiftorie

nog niet weet, en die ik allecnlyk bybreng

om te toonen dat 'er onder deeze van die

Geflagt ook zyn , die bet nieuw ontdekte

deel hebben.

VIERDE KLASSE.
?*"• ^9. De groote gevorkte Rups van den Wilge-

boom Mem. Tom. II. PI. 21. Fig. i.

VYFDE KLASSE.
? öo. De Rups der Moeskruiden. Mem. Tom. II.

PI. 2(5. Fig. I. . Z E S-
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Z E S D E K L A S S E

Groote gladde Kiipjeti.

,€i. Een Landmeeter-Rups, die zig alseeti knob*

belagtig Takje vertoont. Men vindtze op

den Eikeboom in de Maand ^«^3? en haar

koleiu- zweemt byzonder naar den bad der

Takken van de Eiken. Zy is zeer gelyk

•aan de Rups , welke men in de 'Mem.

Tom. II. PI. 27. Fig. 17, afgebeeld vindt,

en die in den Grond kruipt, oiw daar te

vervormen.

62. Een Landraeeter-Rups die naar een Stokje

zweemt, groen vankoleur; welkepieninde

Maand 'Jidy op den Bindwilg vindt, en die

ook in de Grond verandert (*^,

' Zie hier nu , wat 'er uit deze Lyft op te maa-

|:en zy.

In ds eerjle plaats : dat van de twee-en-zeftig

iSoorten van Rupfen^ waar uic zy beftaat, een-

tn-dertig met liec nieuw ontdekte Deel zyn yoor-

2^en.

Ten tweeden : dat ik dit Deel niet gevonden

heb aan de genen , die tot het Geflagt der Hairi-

ge of ruige Rupfen behooren.

J'eri derden: dat ik dit Deel niet |;ezien heb in

> dg

^) Alle de Rupfen, waar van ik bier de Optelling ge.

daan heb, zyn gevomlen in 't omleggende Land van 7o-

nex, een klein zeer vermaakelyk Dorp, daar ik het groot-

he deel van 't Jaar doorbreng, omtrent drie K'.vartler

^aans ten Ooftön van Geneve.

r.y. Deel. R 3
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deRupfen, die onder het getal zyn der zeer groo-

ten of van den eerften trap van grootte.

Uit nader Onderzoek zalblyken, ofdeeze Ge-

volgtrekkingen doorgaan of niet.

Het Lighaamsdeel, daar ik van fpreek , heeft

Terfchillendheden van gedaante, die haare opmer-

king waardig zyn : men kan ze tot twee Hoofd-

foorten brengen. Die van de eerfte hebben het

in de gedaante van een Knop , bykans halfkloocs-

wyze In die van de tweede is het zo eenvou-

dig niet. Met het Vergrootglas fchynt het in de-

zelven geformeerd te zyn van drie Stukken ; die

in elkander gedraaid zyn gelyk de Hoornen der

Slakken , en kleinder worden van middellyn , naar

maate zy verder afgaan van hun beginzel. Het

Stuk, dat tot een Grondfteun voor de anderen dient,

is het dikfte ; het volgende een weinig dunner ;

het Dekftuk loopt in een punt uit^ en deeze drie

Stukken maaken dus, door hunne famenvocging,

een Soort van Hoorn.

Ik ken nog maar drie Soorten vanRupfen, wel-

ken de eerfte gedaante van dit Deel eigen is ; te

"weeten, die met Nomm. 24 , 35 en 51 zyn aange-

weezen : maar de laatftgemclde gedaante is waar-

genomen in vyf- en-twintig Soorten van de Eerfte,

Vierde en Vyfde KlalTcn.

De Grootte, Figuur, Plaatzing, 't Getal en

wat dies meer is, kan bekwaame Merktekens aan

de hand geeven, om een nader onderdeelirg te

maaken in deeze tweeHoofdfoorten.

In
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.. -In 'c algemeen is de langte van den Hoorn met

die der Voorpooten egaal , maar fomtyds gaat zy

dezelve te boven. Zulk een Hoorn hebben de

Rupfen ISomm. 13, 14, 17. Die van de Rups

Nonim. 14 is omtrent twee Liniën lang.

De grootte van den Hoorn heeft niet altyd

overeenkomft met die van de Rups.

Sommige Hoornen zyn 'er, diemenneemen

zou voor een Spinrok of Spintuig (Vthèri). Die

yan de Rups ISomm. 13 zweemt genoegzaam,

door zyne gedaante en koleur, naar een Stekelt-

je van een Brandenetel.

Het voorfte gedeelte van de twee Rupfen ,

Nomm. 25, 36, ftyf drukkende, heb ik van 't ui-

.tcrfte des Hoorns een klem langwerpig Lighaani

uit zien komen , dat de doorfchynendheid byna

fcheen te hebben van Kryftal.

Men befpeurt fomtyds op den Hoorn
, gelyk

ook op de halfklootswyze Knop , kleine Knob-

beltjes , gelyk aan de genen die over het geheele

Lighaam van het Infekt verfpreid zyn.

In de mceften der Soorten , is het nieuwe Deel

geplaatft net in 't midden tuüchen de Onderlip en

het voorfte Paar vanPooten; maar daar zyn 'er,

gelyk Nomm. 51 , in welken men dit Deel vindt

„nader aan den Bek dan aan de Pooten.

De ftrekking van den Hoorn , wanneer hy uit

het Lighaam uitkomt , verandert ook fomwylen;

maar die verandering kan toegefchreeven worden

aan de manier, op welke men de Rups drukt.

V. Deel. R. 4 Wan^
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Wanneer het Lighaamsdeer, waar van wy hier

fpreeken , binnen de Rups is ingetrokken , ziec

men in plaats van dien een kleine Spleet , even-

wydig met de gaap ing van den Bek. Deeze Spleet

is in fommige Soorten , Now/w, 23, 27, 59, ken-

nelyker dan in anderen.

'De halfklootswyze Knop is niet enkeld, fchoon

ik daar omtrent tot nog toe gefproken heb, als

of zy zodanig ware. Ik heb ze dubbeld gevonden

in de drie Soorten van Rupfen , voorheen befchree-

ven , Nomm. 24, 35,51. Deeze twee Knoppen

zyn aan. elkanders zydc geplaatft , maar zy trag-

ten van een te wyken naar maate dat zy zig ver-

heffen : haare Gronddennen raaken nog aan elkan-

der , als de drukking gebragt is tot den uiterften

"trap, dien de Rups zonder nadeel kan verdraagen.

De Hoorn wordt nog^ meer vermenigvuldigd

gevonden dan de gedagte Knop. Ik heb hem
'vierdubbeld gezien in drie Soorten van Rupfen

,

"Nomm. 23 , 27 , 59. Deeze vier Hoornen zyn

by paaren gefchikt aan de enden van de Spleet en

die van ieder paar maakcn een foort van Vork.

Door de Rups Nomm. 23 fterk te drukken , heb

^ik rondom de Spleet zig een Soort van Zoom of

'Vleezige Wrong zien verheffen.

Wat is het gebruik van 't nieuwe Deel , daar

wy van fpreeken ? Zou de Hoorn een Soort van

Spinrok (FUiére~) zyn ? Myne Waarneemingen be"

'antwoorden deeze giffing niet. Ik heb met op-

lettendheid de Rupfen nagegaan , die dit fóart

; - van
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Van Hoorn hebben, terwyl zy arbeidden aan hun
Verfcheiderley Werk, en nooit bemerkt, dat de

Hoorn tot een Spintuig diende. Als ik toevlugc

nam tot een zeerfterke drukking, kwam 'qr niets

"uit het end van den Hoorn , dan een zeer helder

Vogt. Ook heeft de halfklootswyze Knop geen

de minfte gelykenis naar een Spinrok CFi/iére).

Het is my beter gelukt , my te verzekeren 5

•dat de Hoorn niet volftrekt noodig zy tot het Ie-

Ten van dit Dier. Ik heb denzelven afgefneeden

aan twaalf Stekelige Rupfen, Nomw. 54, die al-

'tcmaal deeze Operatie zonder hinder hebben door-

geftaan , en vervolgens in Popjes zyn veranderd,

'op de manier , die aan deeze Soort van Rupfen ei-

gen is.

J)e zelfde Proefheeming heb ik in 't werk ge-

field aan vyf Rupfen van de Bloemkool, Nomm.

,^5_, wien het geen meer hinder gedaan heeft dan

de voorgaande. Deze, daar ik nu van fpreek,

&ten kort daarna, zeer gretig. Drie dezer Rup-
fen verborgen zig , ten einde van eenige Dagen

,

in het Aardryk; de twee anderen zyn op de Op-
pervlakte gebleeven: maar dewyl de Grond te

veel was uitgedroogd, kwam 'er geene tot Ver-
vorming.

Deeze Onderzoekingen behooren verfchei-

de maaien en op verfchillcnde wyzen herhaald te

worden. Men moet zig nog tragten te verzeke-

ren , of de afkorting van den Hoorn geen invloed

^ebbe op de gedaante van de Kapel.

--'V. Deel. R5 Men
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Men zal in deeze Proefneemingen beter flaa-

gen, indien men de Rups dompelt in koud Wa-
ter, en haar eenige Minuuten in 't zelve laat bly-

ven: waar door zy haare beweeging en gevoelig-

heid verlieft, en week wordt; zo dat men de

drukking grootelyks kan vermeerderen, zonder

het Infekt nadeel toe te brengen.

De Heer Reaumur heeft in eene Water-Mot

van 't Geflagt der Wormen , een Lighaamsdeel

ontdekt , 't welk veel gelykt naar het gene ik

hier heb befchreeven ? Deeze vermaarde Akade-

mift vermoedt dat dit Deel een Spintuig zy , maar

hy voegt 'er by, dat hy geen bekwaame Waar-

iieemingen heeft kunnen doen , om zi^ daar van.

te verzekeren (*).

H.

(*) Mem. fur les Infe^es. Tom. lU. PI. 13. Fig. l. pag,

IÖ5' de l'Edit. in Quarto.

WAAR.



WAARNEEM IN GEN
OVER DE

PLANT-
O F

BOOMLUIZEN,
EN IN 't BYZONDER,

OMTRENT DERZELVER.

P A A R I N G;

DOORDEN Heku

DE GEER,
Kamerbeer van den Koning van Sweeden en Kor-

respondent van de Koninglyke Mademie der

Ifeetenfcbappen van Parys.

{Mam. de Mathem l^ Pbyfique. Tom. II. pag. 469.)

IN de Maand Sepember van 't Jaar 1745 ^^^^ ^^

eenige Waarneemingen in 't werk gefteld

,

omtrent de Luizen (P«.v/-ö«0 van denPruimboora.

Tegen 't end van die Maand vindt men op deezen

Boom niet meer zulke groote Schaaren van de ge-

melde Infekcen, maar alleenlyk vyf of zes, of

op 't allermeefte een dozyn , hier en daar ver-

ftrooid. Daar zyn 'er alsdan van twee Soorten;

pieeft zulken die in 't geheel geen Wieken heb-

V. Deel. ^^^y



0.^6 W-AARNEEMINGEN OMTRENT Dl.

.ben, (zie Fig. 8. Pl. XXXV.) doch fommigen

ook mee Wieken en nogthans Wyfjes. Die

zonder Wieken zyn alsdan niet, gelyk in dea

Zomer, met wit gepoeijerd , maar helder groen

van koleur: zy hebben de Oogen bruin, gelyk

ook de Hoornen van agteren , die zeer kort zyn.

De Buik eindige in een langwerpigen Kegel , diè

aan 't end een klein rondagtig Tepelge heeft (F/^.

8, ö.) Een byzonderhcid van decze Boomluizen

is, dat zig naauwlyks eenige kennelyke fcheiding

openbaart tuffchen l;aar Kop en Lyf; alles fchync

maar één Stuk uit te maaken , 't welk haar eeu

gantfch plomp aanzien geeft.

Deeze Boomluizen zonder Wieken leggen dp

lEitjes, die in F'ig. 9 afgebeeld zyn , in de Maand

Seftembei'. Men ziet ze de Takken van den Bopni

al kuijerende langs loopen , en daar toe een plaats-

je uitzoeken. Dikwils leggen zy de Eitjes op den

Tak z€lf, maar zy verkiezen , bovenal, de kleine

holligheden, welken de Botten of Knoppen maa-

ken , en daar is het dat zy dezelven , het eene voor,

'het andere na , nederleggen ,
ja dikwils het eene

op het andere: zy Itapelenze, om zo tefpreeken,

op elkander. De koleur deezer Eitjes is, wan-

neer zy zo even uit het Lighaani van het Infekt

gekomen zyn , donker groen , maar naderhand

worden zy «en weinig blaauwagtig zwart : zf

'%yx\ zeer klein , hebbende byna de figuur van Hoen-

der-Eijeren, doch wel zo langwerpig. De Luis

'ÏDedektze met een witte Katoenagtige StofFe,

4
,

wel-
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Vftl^e zy onder aan de zyden van den Buik heeft-

en die ik ook aan fommige andere Plantluizen heb,

gezien. Ik heb het Lighaam van eenige Luizen

van den Pruimboom geopend, en 'er Eijeren uit-

gehaald, t'eenemaal gelykende naar die,welken men

op de Takken vindt. In de Maand September

^

derhalve, behoort dit Infekt tot de genen die Ei-

jeren leggen (Ovtpara),

,
Onder deeze Bloomluizen , nu , ziet men fom-

migen die Wieken hebben: zy zyn een weinig

grooter dan de ongevleugelde;, de Kop, de Hals-

kraag , Pooten en Sprieten zyn zwartagtig , de

Buik groen , en 't geheele Infekt is bedekt als met

.wit Dons. Voor 't overige hebben zy niets aan-

nierkelyks: het zyn Wyfjes , die kleine levendi-

ge Jongen baaren, leggende geene Eijeren.

Men vindt nog Plantluizen van een ander Soort

,

die zeer aanmerkelyk zyn , en de nalpooringen der

vermaardfte Waarneemers, uitgenomen die van

den Heer Lyonnet , zyn ontglipt. Leeuwenhoek,

en alle Autheuren die gelyk hy van de Plantlui-

zen handelden , hebben gemeend dat deeze Infek-

ten Hermaphrodieten of altemaal van de Vrouwe-
lyke Sexe zyn , en dat men 'er geen Mannetjes

onder vindt, 't Is waar , dat zy zig in den 7m-

mer vermenigvuldigen zonder eenige Paaring, 't

geen ons de aanhoudende en naauwkeurige Waar-
neemingen van den Heer Bonnet leeren. Bo-

vendien is 't waar, dat op dien tyd alle de Plant-*

luizen , zo de gewiekte aJ5 die geen Wieken heb-

V. DeeL' ben.



a^8 Waarneemingen omtrent dï

ben, Wyfjes zyn, die akemaal levendige Jongen

voortbrengen : wat 'er ook Mr. Frisch, in zy-

Tie Hoogduitfche Befchryving der Infekten, van

zeggen moge-, die in de verbeelding is, dat de

Plantluizen met Wieken , welken men by Zomer

vindt, de Mannetjes zyn vün de genen die geen

Wieken hebben. Deeze Autheur vergift zig nog

verder , wanneer hy zegt , dat de Jonge Plantlui-.

zen , met den Kop voor , uit het Lyf van haarc

Moer komen.

Daar is dan een derde Soort onder onze Luizen

van den Pruimboom , en dit zyn Mannetjes. De
eerfte:, my bekend, die ontdekt heeft, dat zig

Mannetjes bevinden onder de Plantluizen , is de

Heer Lyonnet, in de Vcrtaaling , welke hy ge-

geven heeft van de Godgeleerdheid der Injekten^

door Lesser in 't Hoogduitfch befchreeven , bladz.

51 van de Aantekeningen. De Heer Lyonnet

verhaalt ons , dat hy Mannetjes gezien heeft van

de Luizen des Wilgebooms; dat hy dezelven wer-

kelyk heeft zien paaren met de Wyfjes zonder

Wieken, en dat hy niet twyfelde ofhet was een

waare Paaring (Cohuf). Het was in 't laatfte van

den Herfft , wanneer de Bladeren begonnen te

verwelken , dat hy deeze gewigtige Waarnee-

mingen deedt. In den Zomer zou men de Man-

netjes te vergeefs zoeken, want zy zyn 'er dan

nog niet: maar 't is tegen den tyd van de laatfte

Teelt der Plantluizen in dat Jaar, of in den Herfft,

dat men ze kan vinden. De Plantluizen hebben

dan



Paaring der. Plant- of Boomluizen. 25^^

dan 't gezelfchap van een Mannetje noodig, omi
tot voortplanting van hun Geflagt in ftaat te zynzi

maar deeze Paaring gefchiedt niet dan eenmaal 's»

Jaars, in den Herfll, en zy is genoegzaam om de

Wyfjes verfcheide Teeken vrugtbaar temaaken,

zonder dat zy op nieuws behoeven te paaren : het

Wyfje geeft de Vrugtbaarheid, welke zy vandc

vermenging met het Mannetje ontvangen heeft,'

over, of deelt ze mede, aan haar Dogter , Klein-

dogterj, Agter-Kleindogter en zo vervolgens. In

waarheid, dit Stuk is zeer wonderbaar en t'eene-

maal nieuw in de Natumiyke Hiftorie !

Ten langen laatften ben ik zo gelukkig geweeft ^
van een Mannetje der Luizen van denPruimboom

CFig- 10. w,) werkelyk te zien paaren met een

Wyi^e C^) > <3^t geene Wieken hadt , en ook hen

end van deeze Paaring te befchouwen.

Ik nam onder myne Boomluizen 'ereene waar,

die taamelyk klein was, loopende langsdeBlade-

fen en den Tak van den Pruimboom gïnts en weer.

Ik bemerkte, dat hy ophield, zo dikwils hem
een Boomluis zonder Wieken voorkwam, en toen'

nam ik een Vergrootglas in de Hand, om te ont-»'

dekken wat hy uitvoerde. Zo dra hy by een

Boomluis zonder Wieken kwam, klom hy op haar

Lighaam en maakte veel beweegingen met zyn
Buik, krommende dien over het bovenfte van de

ongewiekte Boomluis heen , en met zyn agter-en4

het agterfte van de andere betaftende : in één
woord, hy maakte alle beweegingen, welken ei»

V. Deel. gen
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gen zyn aan een Infekt dat met een Wyfje paa-

ren wil; en ik kon van dien tyd af niet twyfelen, .

of het moeft een Mannetje zyn. Hy kwam eg-

ter niet zo ver, van zig aan het Wytje te koppe-

len : hy verliet haar om een tweede te gaan zoeken

;

hy klom op de rug van een ander Wyfje en deedt

al wat in zyn vermogen fchecn om met hetzelve

te Paaren , doch wederom te vergeefs. Met een

derde was hy niet gelukkiger ; maar eindelyk ont-

moette hy een vierde, die waarfchynlyk beter

gefchikt was om de liefkoozingen van het Man-,

netje te ontvangen , en hy koppelde zig daar me-

de door een weczentlyke Paaring, gelyk in Fig.

lo is afgebeeld. Op de rug , naamelyk , van diL

Wyfje geklommen zynde , zogt hy met zyn Ag-

ter-End dat van 't Wyfje; hy kromde zyn Buik

daar over heen, en vereenigde zig 'er mede on-^

der het end van 't agterlte van 't Wyije (zie Let-

ter z.) Daar op bleef hy aanftonds in ruft, en

hieldt zig ruim een Kwartier Uurs in deeze plaat-

zing. Eindelyk liet hy het Wyfje los, maar op

een zonderlinge wyze ; want eerlt liep hy voor-

waar ds over den Kop van 't Wyfje heen, en , de-

wyl hy nog vaft met haar agteriie was vereenigd,

Hgtte hy, in 't loopen, den Buik van 't Wyfje

om hoog en deedt het byna geheel ombuitelen;

maar het hieldt ftand, zettende zig met de Voor-

pooten fchrap tegen het Blad, tot dat zy einde-

lyk van elkander gefcheiden werden. Op dat oo-

genblik zag ik duidelyk het bvzonder Deel van 't

Man-
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Mannetje, 't welk tot deszelfs agterfte uithing

^

hebbende de gedaante van een klein doorfchynend
' Blaasje, onregelmaatig van figuur: welk Deel in

't kort weder binnen het Lighaam werdc ingetrok-

ken. Alles , wat ik hier verhaal , heb ik met myn
eigen Oogen en zeer klaar gezien. Zie daar

een volkomen Paaring (Co/V//.r) , aan welker wee-
zentlykheid geen twyfel is te ilaan,

Deeze gewiekte Plantluis , welke wy in alle

beweegingen hebben nagegaan , is dan een waar

Mannetje. Hy heeft de gewoone gedaante der

Plantluizen die met Wieken zyn voorzien , maar

zyn Buik is in lang zo dik niet en minder uitge-

zet, zynde verdeeld in onderfcheiden Ringen^

en eindigende met een Kegelagtig Tepeltje: de

Hoornen van agteren zyn zeer kort ; de Oogen
groot en de Sprieten taamelyk dik; de Wieken
eens zo lang als het Lyf , waar van de koleur

zwart is , uitgenomen aan den Buik , alwaar 'er

eenig groen doorloopt. Onder dit Kegelagtig

Tepeltje, nu, daar de Buik mede eindigt, is het

dat de Deelen der Voortteeling inwendig geplaatft

zyn: doch dit ééne Mannetje maar hebbende was
ik niet ftaat , om het maakfel van die Deelen naauw-

keuriger te onderzoeken.

Wat het Ekrleggen van de Plantluizen be--

langt: ik heb in den voorleeden H'erfft verfcheide

Soorten waargenomen die tegen 't end des Jaars

Eijerleggende zyn; gelyk by voorbeeld de Lui-

zen van den Roozeboom , Elzeboom , Pfumi^

V. Deel. S boom,
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boom, van eenfoort van Wikken en van denBeu-

kebcom ; deeze allen hebben Eijercn by my gelegd

:

zo dat ik grond heb om te denken , dat alle de Soor-

ten van Plantluizen (Pucerons') in den ZomerJong-
baarende Infekten (Vivtpar^^ en tegen denlaatften

Teelt desjaars Eijerleggende (Ovipane') zyn.

„ Deeze Waarneemingen van den Heer de

„ Geer waren vervat in een Brief, die door hem

„ aan wylen den Heer Réaumur gezonden werdt

„ van Leufjia in Sweeden, den 7 Mey 1746 ge-

„ dagtekend. Naderhand ontving de Heer RÉ-

sj AUMUR weder een Brief van hem, van den 8

,y yammry 1748, behelzende eenige nieuwe

„ Waarneemingen , die kortelyk hier op uitko-

5, men : dat hy onder de Plantluizen , in den

„ Herfil, niet alleen gewiekte, maar zelfs onge-

5, wiekte Mannetjes gevonden had". Ik heb

(zegt hy ,) den laatften Herfll waargenomen , dat

'er onder de Plantluizen Mannetjes zonder Wie-
ken zyn: op die van den Appelboom kwam ik tot

deeze ontdekking. Meer dan eens heb ik Man-

netjes zonder Wieken zien paaren met Wyfjes

die ook geen Wieken hadden. Onder de Luizen

van den Pruimboom, nogthans, heb ik, gelyk

te vooren is gemeld
, gewiekte Mannet-

jes gevonden. Daar zyn dan Wyfjes Plantluizen

met Wieken en zonder Wieken, zo wel als ge-

wiekte en ongewiekte Mannetjes.

H.

PROEF-



PROEFNEEMÏNG7
TOTBEWYS,

DAT HET

ZOUT VAN STAAL
NIET IN DE

CHYLVATEN
DOORGAAT.

Vervat in een Brief van Doktor Ed. Wright,
aan den Eerwaarden Heer Th. BiRCH,TheoL

Dr. en Sekret. der Koninglyke Sociëteit

van Londen.

(^Pbilofoph. TransaU. Vol. L. P. 2. for. 1758 ,
pag. S94;|^

M T N H E E R.

Schoon het Yzer in 't algemeen erkend wordt

een der kragtigfte Geneesmiddelen te zyn.,

die men hedendaags in gebruik heeft , zyn nog-

thans veele Geneeskundigen, door in agt te nee-

men dat de Afgang van de Patiënten , die of het

Yzer op zig zelf, of het Sal Marüs, dat is Zout

van Yzer , ingenomen hebben , akyd zwart van

koleur zy, tot het denkbeeld gebragt, dat het

Yzer , in zyn eigen ftaat, niet tot deeltjes gemaakt

kan worden van genocgznanie fynheid, om in de

Chylvatcn door te gnan, en dat hetzelve, indien

V. Deel. S z het
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het in de geftdte van een Zout ingegeven wordt ^

eene pracfitaüe ondergaat in het Gedarmte , door

welke hetzelve, gemaakt zynde tot eene Aarde

of Kalk, op gelyke wyzc onbekwaam w^ordt,

om in de Bloedvaten te dringen.

De naauwkeurige Froefneemingen , ondertus-

ichen, welken de Heer Menghini aan de ge-

leerde Wereld heeft medegedeeld in de Verhan-

delingen der Akademie van Bononie C^), be-

wyzen genoegzaam , dat de Erts en het Vylzel

\'?xï Yzer , ten uiteifte fyn gewreeven zyrr-

de , in een merkelyke veelheid tot in het Bloed

doorgaan ; zo wel als de Croc^/j , Kalk of het Aard-

agtige deel van dit Metaal, hoewel deze in minder

veelheid dan de twee eerften, die men bevonden

heeft met een geweldigen Stimulus te werken op

de Vaten, en de crajis van het Bloed ontbonden

en verbroken te hebben in verfcheide Gedierten

,

welke dezelven ecnige Weeken hadden gebruikt

in groote Giften, onder hun gewoonlyk Voedzel

gemengd.

Men kan, inderdaad, niet ontkennen, dat dee-

ze Froefneemingen by uitftek fraay zyn , doch

niettemin fchynt dit Onderwerp een verder na-

fpooring te vereifchen ; te weeten : Of Tzer in

üaat zy in het Bloed te dringen , als het is in een

j
Jiaat

{a) VlNCENTiys Menohinus, di Ferrearum par

ticularum ProgreJJu in Sanguitiem. Comni. Acad. I3anon«

Tom. 11. P. 2. p. 475.
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ftaat van Ontbinding , ofonder de gedaante van eett

Zout. Wanc uit den geweldigen Stimulus , zo

wel als uit de Ontbinding van het Bloed en de

andere Toevallen, die door het gebruik van de

Erts en het Vylzel werden veroorzaakt, blykt

het, dat decze zelfftandigheden (niet behoorlyk

zynde ontbonden) op een zo ruuwe Werktuig-

lyke manier gewerkt hebben , dat , wat ook de

H^er Menghini denken moge , zeer weinig

daar uit te beüuiten is, ten opzigt van de wer-

king van het Yzer op 't Menfchelyk Lighaam, in

zodanige Gevallen , alwaar deszelfs gebruik door

ervaren Geneeskundigen nuttig en noodig geoor-

deeld wordt.

Op het Icezen van 't Vertoog van dien Ita-

liaan, fchoot my in gedagten, dat ik in den Jaa-

re 1753, met behulp van twee goede Vrienden,

de volgende Proefneeming werkftellig had ge-

maakt, om te ontdekken of Yzer, in de geftalte

van een Zout , in ftaat zy in de Chylvaten te

dringen.

Anderhalf Once Zout van Staal (^Sal Martis') ^

opgeloft zynde in een genoegzaame veelheid van

Water , doorgezeegen en gemengd met omtrent

éen Pond Brood en Melk , werdt nedergeperft

door de Keel van een Hond, dien men zesender-

tig Uuren hadt laaten vallen. Een Uur na dat

hy dit Mengzel doorgezwolgen hadt , hem ag-

terover vafl: gemaakt hebbende, gelyk in derge-

lyke Proeven de gewoonte is, openden wy het

V. Pe^l. S 3 ^,
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Aüiiomeii, en aanftonds openbaarden zig aldaar de

Chylvaten (F^« La&ea') in de gedaante van wit-

te Draaden, loopende, op een zeer fierlyke wy-

ze , langs het Darmscheii heen. Toen eenige der

dunne Darmen open fnydendc, vonden wy aldaar

een goed deel van het Mengzcl, dat zig fchuim-

agtig vertoonde, doch geene zwarte koleur hadc

üf het allerminfte teken , dat het Yzer daar uit

afgefcheiden ware; maakende een donkere Inkt-

kolcur met het Aftrekzcl van Galnooten. Schoon

de witheid der Chylvaten ons overtuigde , dat

dczelven vol van Chyl waren; dewyl het onrao-

gelyk zou geweeft zyn een genoegzaame veelheid

daar van uit dezelven te bekomen', vonden wy
het noodig de Borft te openen , en den Ducius

Thoraücus een weinig boven het Receptaculum

Chyli toe te binden. Deeze Buis zwol , na het

binden, wel dra uit., door den toevloed van Chyl;

dewyl het Dier nog warm en levendig was. De
Vcrgaarplaats geopend hebbende, kreegen wy ge-

makkelyk een genoegzaame veelheid van Chyl,

daar uy onmiddclyk eenig Aftrekzel van Galnoo-

ten in lieten druipen : (een zeer eenvoudige en

gemakkelyke manier , door welke een ongeloof-

iyk kleine veelheid Zout van Staal in de meefte

Vogten ontdekt kan worden:} doch de allermin-

fre verandeiing van koleur werdt niet waargeno-

men, fchoon men ze eenigcn tyd onder elkander

v/rcef en verfdieidc Uuren ftaan liet. Indien 'er,

nUj een enkel Deeltje, hoe klein ook, van het

Zout
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Zout, geweeft ware in die kleine veelheid Chy.1^

welke in deeze Proefneeming werdt onderzogt;

zynde, zo naa als ik het giffen kon, wat minder

dan een half Once; dan kan rnen zi^ niet verbeel-

den j of hetzelve mocft zig op deeze wyze van

Proefneeming geopenbaard hebben. Wan:, toen

ik 'er een vierde van een Grein van dit Zout in

deed, wierdthetMengfel aanftonds belder paarfch,

en ik heb door andere Proeven bevonden, d^t de

kleinfte veelheid Zout van Staal zig in de Chyl

even zo gemakkelyk door Gahiooten openbaart
^

als in eenig ander Vogt van gelykc dikte.

Deeze Proefneeming, die zo opregt gedaan wa$

als men begeeren kon^ gepaard met een andere

Waarneeming van my, .teweeten^ dat noch het

Bloed noch de Pis der Patiënten, geduurende het

gebruik van 't Zout van Staal , in 't rainfte haare

koleur door Galnooten veranderen ; maakt het

meer dan waarfchynlyk , n'^J dh Zout niet door-

gaat hl het Bloed.

Dewyl men het Zout geene verandering be-

vondt ondergaan te hebben in de dunne Darmen,

zo blykt het, dat hetzelve niet belet gevv^orden

is in de Chylvaten te dringen , door uit elkander

gefcheiden of geprecipi,teerd te zyn ; gelyk men
zig verbeeld hadt; maar dat het, in tegendeel,

dcszelfs Samentrekkende Eigenfchap is, die 't zel-

ve onbekwaam maakt om ingenomen te worden
door deeze Vaten. Want de Chylvaten fchynen

begaafd te zyn met dat vvonderbaare Vermogen

,

V. Dr.EL. ' . S 4 om
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em zodanige Deeltjes zuivere Chyl in te laaten,

waar mede liet gevalt dat zy in aanraaking zyn;

en om hunne niiddbllynen naar dezelven te fchik-

ken, fluitende, op den zelfden tyd, door hunne

natuurlyke aandoenlykheid tot toeknyping door

iets dat hun prikkelt of tergt , de zodanigen bui-

ten , die fterk l^amentrekkende zyn , dewelken,

indien zy binnen de Chylvaten moeften dringen,

of gevaariyke Verfloppingen in deeze Vaten ver-

oorzaaken zouden, of, indien zy in het Bloed

kwamen, Propsv/yze Samengroeijingen in degroo-

ter Vaten zouden maaken, of Stremfelen, onbe-

kwaam om van de kleiner Vaatjes der Longen

doorgelaten te worden : waar van de uitwerkin-

gen zouden zyn, of een fchielyke Dood, of, ten

minfte , Ontfteekingen en Veretteringen, uit de

Verftoppingen in de Longvaten fpruitende : On-

gevallen ^ welken de Natuur, door de zo fterk

Samentrekkende Middelen het indringen der

Chylvaten te beletten, zorgvuldigiyk en vcrftan-

dig voorgekomen heeft.

Zout van Staal , inwendig gebruikt , moet zy-

ne Samentrekkende Eigenfcliap behouden , tot dat

het "^geprccipiteerd zy. Dit kan naauwlyks ooit

miffen te gebeuren in de dikke Darmen , uithoof-

de van de rottende Vuiligheid daar in vervat, die

men altoos befpeurt zwart geverfd te worden door

het Metaal dat de Grondllof maakt van het Zout.

Een gedeelte nu van dit Metaal kan , zonder twy-

felj in het Bloed komen, gelyk de Heer Men-
GHINÏ
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pHiNi van de Crocus of Metaal-Kalk waargeno-

nien heeft , die zulk eene StofFe is. Ook weeten

wy , uit de Proefneemingen van Lister en Mus-

GRAVE, dat Deeltjes, veel grover dan die van wit-

te Chyl, behoudens dat zy niet fterk famentrek-

k-ende of zeer fcherp zyn, door de Chylvaten

worden gevoerd. Maar deMetaal-Grondftof,van

haar Zuur afgefcheiden zynde, en dus gemaakt

tot eene bloote Kalk of Aarde, kan naauwlyks

onderfteld worden eenige Medicinaale hoedanig-

heid, of vooral niet eenig deel te hebben in de

kragcen , die. zo billyk aan het Zout van Staal toe-

gefchreeven worden.

- Dewyl dit Zout niet alleen Samentrekkende,

en bygevolg Verfterkende is, maar ten zelfden

tyde met eene zagte Prikkeling werkt, zo kan

van alle deszelfs Kragten ,
(die men weet zeer

groot te zyn in zodanige Ziekten of Kwaaien

,

daar eene te groote Lymagtigheid der Vogten

,

?c zy koud en Slymagtig, 't zy ontbonden en Wa-
teragtig van natuur, uit hoofde van de Slapheid der

Vaftedeelen plaats heeft:) reden gegeven worden

uit deszelfs onmiddelyke werkingen op de Maag

en hetGedarmte,en op het Samenftel desLighaams

in 't algemeen door onderlinge aandoening (^per

eonjenjum^. 't Is noodeloos zulks verder door Voor-

beelden op te helderen, als zynde iedereen, die de

Geneeskunde vcrftaat, ten overvloede bekend. Ik

begeer dan alleen de Vryheid, om uit de bekende

iZigcnfchappen van dit Geneesmiddel, en uit het

. V. Deel, S 5 gene
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gene hier voor waargenomen is , deze Gevolgen

af te leiden.

I . Dat Zout van Staal de kragt niet heeft omVer-
ftoppingen der Ingewanden weg te neeraen door

eenige onmiddelyh werking^ die hetzelve miffchiea

zou hebben kunnen op het Bloed of andere Dierly-

ke V^ogten, gelyk fommigen zig verbeeld hebben:

^ maar dat het, in tegendeel, deze hoedanigheid ver-

fchuldigd is aan zyn met doordringen m het B/oedy

dat het anders zou doen ftremmen , en aan zyne

Werking op de Vajte deelen alleen.

a. Dat men in Ziekten, die voortkomen van eene

Slapheid der Vafte deelen , zeer zorgvuldig moet

zyn om de Prima Via te verfterken en kragt tegee-

ven ; aangezien een Geneesmiddel , (dat wy on-

dcrftellen mogen niet het eenigfte te zyn j) welks

onmiddelyke werking aan deze deelen bepaald is,

nogthans door Ondervinding zulke heilzaame uit-

werkingen voortbrengt in zodanige Ziekten.

3. Dat, alzo dit Zout niet in het Bloed dringt,

en het by^evolg geen gevaar loopt van de Vaten te

veel famen te trekken ofte prikkelen , waar op het

alleen door onderlinge aandoening (ipr confenpiini)

werkt; hetzelve, bygevolg, in kleine Giften met

veel nut gebruikt kan worden in een menigte Ge-

vallen, daar men zig verbeeld heeft hetzelve fcha-

delyk te zyn : inzonderheid in de Longe-Teering

,

die hier zo dikwils voorkomt en zo doodelyk is;gaan-

de gcmeenlyk vergezeld met eene te groote flap-

heid van de Spys- en Chyl''oeieude Ingewanden

>

en
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en van de Vafte Deelen in 't algemeen , fchoon zy
onmiddelyker fchync voort te komen van eene ilap-

heid en weekheid der Long-Vaten. In deeze om-
ftandigheid, naamelyk, moet het van 't uiterfte be-

lang zyn, de kragt deezer voornaamfte Werktui-

gen van de Chyhiiaaking te herftellen : dewyl een

goede Chyl niet alleen de fcherpheid verbetert van

het Bloed , die in de hooge trappen van de Longe-
Teering zo zeer de overhand heeft, maar insgelyks

een groot deel arbeids befpaart, welke de Longen,
reeds te veel verdrukt en belemmerd , anders zou-

den moeten ondergaan van een raauvve en niet be-

lioorlyk gekookte Chyl. Hier mede zyn overeen-

komftig dejVoorbeelden
, (die wy vinden in de Ver-

handeUngen der nieuwe Edenburgfche Sociëteit (*_)

door genoegzaame Getuigeniflen bekragtigd ,) van

twee Perfoonen, ver heen zynde in de Teering,

met de gewoone Toevallen van Pyn in de Borft,

Hoeft , moeielyke Ademhaaling , opgeeven van
dikke ftinkende Raghels, fnelle Pols en Zvveeten
in den Morgenftond; die in weinige Wecken tyds

volmaakt genezen werden door 't gebruik van ds
Ha>tfe/J-Wüteven by Moffat; dewelke, ftrydig

met het gene men in de meefte natuurlyke Staalwa-

teren waarneemt, een vaft Yzcr-Vitriool bevatten.

H.

AAN-
(*) W'^y^ Pbyf'cal ani Ltttrary, Vo!. I, Art. XII. p. 3(54,

V. Deel.



• AANiMERKELYK VOORBEELD

VAN VIER

RUUWE STEENEN,
GEVONDEN IN EENS

MENSCHEN BLAAS,
EN GELUKKIG DAAil UIT GEHAALD

DOOR DE

LATERAALE MANIER
VAN

STEENSNYDING.
Befchreeven door den Heer Joseph Warner,
Lid der Koninglyke Sociëteit van Londen en

Heelracefter van 't Guy's Hofpitaal.

{Philof. TransaSt. Vol. L. P. 2. for. 1758. p. 579.)

DE Gunft, waar mede de weinige Opftellen

zyn aangenomen by de Koninglyke Socië-

teit, die ik my zelfde Eer gegeven heb haar aan

te bieden , doet my de Vryheid neemen om nog

het volgende Berigt voor te draagen. Ik heb

daar toe te meer het Befluit genomen, om dat het

gene 'er in verhaald wordt geen Zaak Ichynt te

zyn van enkele Liefhebbery ; want de Gevolg?n,

daarvan afgeleid, kunnen van het grootfte belang

zyn



Voorbeeld van vh:r ruuwe Steenek. ajs;

zyn ten opzigt vfin 't welvaren van den Patiënt

,

en een middel verftrekken om den Operateur te

verhinderen van in zodanige misflagen te verval-

len , die zyne Bekwaamheid een fmet zouden aan-

wryven, in een der voornaamfte en moeielykfte

Onderneemingen van zyn Beroep-

Het is een vaftgeftelde Grondregel by de oor-

deelkundigfte en meeft geagte Schryvers over de

Heelkonftige Operatien, dat, wanneer de Op-

pervlakte van een Steen , die uit de Waterblaas

gehaald is , zig geheel ruuw vertoont , zulks toe

een bewys verftrekke, dat hy 'er maar alleen. ia

geweeft zy. Of fchoon ik nu wel toeftaa, zullcs

door Ondervinding dikwils bewaarheid te zyn,

kan nogthans uit het volgende Geval blyken ; dat

die Regel ook zyne uitzonderingen heeft : weshal-

ve het milTchien billyk zal geoordeeld worden, dat

wy ons niet door de Omftandigheden alleen leiden

laaten; maar dat, integendeel, ieder Heelmee-

fter , onder de Operatie , alles in aanmerking moet

neemen, 't v^elkhem omtrent den Uitflag eenige

zekerheid kan geeven.

De Manieren ;, die ik aanbeveelen wilde, zyn.

Dat na het uithaalen van een Steen uit de Blaas

,

fchoon deszelfs geheele Oppervlakte oneffen zy

,

de Operateur nogthans den voorften Vinger van

zyn ilinker of regter Hand door de Wonde in de

holligheid van de Blaas moet brengen; door welk

middel hy, indien het Subjekt onder de twaalf

Jaaren oud is, in ftaat zal worden gefteld om het

V. Deel. bin-



274 'VoOIlBttLD VAN VIER. RÜÜV^'E StEENEN
,

binnenfte van de Bhas, overal, met zynen Vin-

ger aan te ranken. Maar indien het een Volwas-

fen Perfoon is en van een zwaarlyvig Lighaamsge-

ftel, en de Vinger in deeze Omftandigheden niet

Jang genoeg bevonden wordt tot het oogmerk, zo

moet hy tocvlugt neemen tot een Vrouwen-Ka-

theter , of eenig ander Inftrument , dat , byna zon-

der kromte
,
geheel effen en glad gepoly ft is , heb-

bende de langte van omtrent negen of tien Dui-

men ; 't welk tot het gemelde oogmerk even goed

zal dienen , indien het de behoorlyke form en dik-

te heeft. Dit is de manier, welke ik, in de laat-

fte Jaaren, by dergelyke gelegenheden gebruikt

heb , zonder een merkelyken trap van Pyn aan

den Patiënt te veroorzaaken , of de Operatie veel

te vertraagen.

Sedert ik gelegenheid gehad heb tot de volgen-

de Waarneeming, zo wel als tot een voorige,

die een weinig naar deeze gelykt, daar twee ruu-

weSteenen, nu weinige Jaaren geleeden, gehaald

werden uit de Blaas van een Jongeling van vyftiert

Jaaren; kan ik niet nalaaten. te vermoeden, dat

'er Gevallen kunnen geweeft zyn, van een of meer-

Steenen in de Blaas agtergelaten ten tyde der Ope-

ratie, en zulks aUeenlyk doordien de Operateur

een te groot betrouwen ftelde op deezen algemee-

nen Regel. Dit Vermoeden ben ik in gebragt,

om dat ik Menfchen gekend heb, die, na het

ondergaan van de Operatie der Steenfnyding, bin-

nen een korten tyd, na de heeling hunner Won-
den,
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den , in een dergelyk Ongemak vervielen , verge-

zeld met zodanige Toevallen, die liunnoopten een

tweede Operatie te ondergaan •, wanneer de Steen ,

uitgehaald zynde^zig van zo aanmerkelyke groot-

te vertoonde, dat hy waarfchynlyk veel langer

tyd tot zyne groeijing moeft gehad hebben , dau

'er tuffchen de Opcratièn was verloopen.

In de Grondftelling, die door de Schryvers ons

geopperd wordt, dat een gladde, gepolyfte Steen

in de Blaas nooit alleen is, maar altyd vergezeld

gaat met een of meer Steehen van de zelfde Soort

,

ken ik geen uitzondering. Indien egter jziilk een

Verfchynzel ai eens voorkomen mogte, zou de

ftrenge inagtneeming van den Regel, ons door

kundige Schryvers in de Heelkonft aanbevolen

,

van akoos de Blaas in dergelyke Gevallen te door-

zoeken , op vermoeden dat 'er een ofmeer Stee-

nen in dezelve agtergelaten zyn, niet vergezeld

kunnen gaan met eenig toekomftig nadeel voor den

Patiënt, wanneer het op de voorheen aanbevolen

Manieren , zorgvuldig, ter uitvoering gebragt

wordt , en .het zou altoos met de grootfte oplet-

tendheid moeten gefchieden.

Dat de Oppervlakten van Menfchelyke Stee-

nen zig glad en gepolyft vertoonen, onderftek

men in 't algemeen voort te komen van hunne

Wryving tegen elkander; 't welk inderdaad zyii

reden heeft : maar ik beken dat deeze Gevolgtrek-

king my niet voldoet; alzo het be-.vyslykis, dar,

indien dit de eenige oorzaak van derzelver glad-

V. Deel. heid
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heid ware , de zelfde uitwerking waarfchynlyk al-

toos voortgebragt moeft worden , wanneer 'er een

zelfde trap van Wryving plaats had. Doch, de-

wyl men dit aanmerken kan als een Stuk van bloo-

te Befpiegeling, zo laat ik de beflifüng daarvan

aan Luiden van grooter bekwaamheid over.

Bejchryv'ing van V Geval.

Mr. tViUiam Woodhams^ een Landryk Man
^

diklyvig van Lighaam, gaande in zyn zes-en- veer-

tigfte Jaar , thans woonende in de Parochie van

Udimore , binnen 't Uur gaans van Rye in Suflex

;

"werdt, omtrent agt Jaaren geleeden, aangetaft

door zwaare Fyncn in zyne Lenden, vergezeld

met eene onbekwaamheid om zyn Water te loo-

zen zonder den byftand van Geneesmiddelen, die

hem door een Apotheker uit de nabuurfchap, tot

dien einde, bezorgd werden. Deeze Middelen

hadden de begeerde uitwerking : zy bevorderden

de affcheiding en ontlading van zyn Water , 't

welk fcheen beladen te zyn met eene aanmerke-

lyke veelheid Gravecldeeltjes,, gemengd onder een

Slym van witagtige koleur. Hy was , in drie

Weeken tyds , volmaakt herlleld van deezen Aan-

val, en bleef, omtrent vyfJaaren daarna, vol-

komen wel, zonder ecnige wederkeering van zyn

Ongemak , uitgenomen , als hy hard te Paard reed of

rykelyker geeftige Drank dronk dan gewoonlyk.

Ten einde van vyf Jaaren werdthy aangetaft door

een
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een heetc Kooi ts , waar van hy in weinige Wec-
ken genezen werdc.

Zeer kort na zyne herfcelling van deeze Ziekte

,

begon hy te klaagcn over zwaarc Pynen in 't ont-

laften van zyn Water of Alg;ang; welke Toeval-

len zo zeer waren toegenomen in verfcheide Maan-
den tyds, eer hy zigaan de Operatie onderwierp,

dat zy hem geheel buiten ftaat ftelden om te ryden

,

te gaan of eenige Lighaamsbeweegingen temaaken.

Zyn Water liep hem, den laatften tyd, geduurig

zonder zyn wil af^ in kleine hoeveelheden. Hy
klaagde over hevige Pyn en fchcrpheid in zyn Fon-..

dament, vergezeld met een gcftadige perffing tot

Afgaan. Dit Berigt leverde hy my over op den

tweeden dag na de Operatie, en verhaalde my, op

den zelfden tyd, met veel aandoening, dat hy
maar zeer weinige en korte tuflchenpoozingcn vry

was geweeft geduurendededrielaatftejaaren, voor

dat hy van den Steen verloft werdt.

Op den "^ojfmiiary 1758 fneed ik hem , in zyn_

eigen Huis, hebbende hem eerft, vooraf, op.de,

gewoone manier daar toe bereid. In de Operatie,

haalde ik de vier Steenen uit , die ik thans de Eer,

heb aan de Koninglyke Sociëteit te ^ertoonen..

Derzelver gehecle Oppervlakte is ruuw of onef-

fen , zonder eenig het minfte kenteken dat zy te-

gen elkander gewreevcn hebben , zo lang zy in de

Blaas beflooten zyn geweeft. Nogthans gis ik,-

dat dit diku-ils zy gebeurd, dewyl ik geene de

minfte mceijelykheid had in 't vatten van deeze

V. Deel. T Stee-
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Steenen met de Tang. Want waren zy, binnen

de Blaas, gehuisveft geweefi: in byzondere Zak-

jes of Beurfen ,
gelyk men in 't ontleden van Ly-

ken fomtyds gevonden heeft, zou zulks, naar al-

le waarfchynlykheid, het voor my ondoenlyk ge-

maakt hebben , ze akemaul, of zelfs maar eenen,

zo aanftonds te vatten.

De Tang vi^erdt maar driemaal in de Blaas ge-

bragt , tot de uithaaling der drie eerfte Steenen

;

en alleenlyk tweemaal ^ tot die vanden vierden.

Behalven deeze vier Steenen , die ik aan de Socië-

teit heb aangebooden om te befchouwen (*) , oor-

deelde ik het niet onnut , tot haare verdere vol-

doening , ten zelfden tyde eenige andere Men-

fchen-Steenen te vertoonen, waarvan ieder alleen

gevonden is in de Waterblaas van een byzonder

'Perfoon. De Oppervlakten van deeze Steenen

kan men waarneemen veel gladder te zyn dan de

Oppervlakten van een der vier Steenen , die uit

de Blaas van Mr. fVoodhams gehaald zyn , in de

zo aanftonds gemelde Operatie, en derhalve was

'er (volgens het aangenomen denkbeeld) meer re-

den om te verwagten , dat men ieder van deeze

Steenen zou vergezeld gevonden hebben met een

of meer Steenen in die zelfde Blaas, dan 'er was,

om

() [De vier Steenen , die, naar de weezentlyke groot-

te en gedaante , in de Fhil. TransaSt. afgebeeld zyn , bad-

den , behal-v'e hunne ruuwheid, niets byzonders; zynde

allen nagenoeg even groot, een weinig langwerpig rond,

Jeder omtreiit als een Duiven - Ey.1
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om meer dan eeneii Steen te vinden in 't gemelde

Geval, dat aanleiding tot deeze Waarneeming ge-

geven heeft.

Maar dewyl het Stuk, daar wy van fpreeken,

uit zig zelf aantoont de onbekwaamheid en 't ge-

vaar om iets uit de Oppervlakte van zulke vreem-

de Lighaamen op te maaken , zal het miffchien

noodeloos geoordeeld worden , my verder daar

over uit te breiden, tot beveiliging van die Voor-

zorgen , welken met zo veel reden in deeze Opera-

tie in agt te neeraen zyn. Egter , dewyl ik reeds

gefproken heb, hoe glad en gepolyft doorgaans de

Oppervlakten zyn van zulke Steenen , die by elkan-

der gevonden worden: heb ik twee Steenen mede-

gebragt , die gehaald zyn uit eene zelfde Blaas, en

niet meer naar die uit Mr. TVoodhams Blaas gely-

ken , dan een ftuk gepolyft Marmer naar een ruuw
Blok van 't zelfde foort.

Ik ben door een Brief uit Suflex, gedagtekend

den 18 deezer, onderrigt geworden, dat de ge-

melde Patiënt zig in goeden welftand bevindt ; dat

zyn Water, indelaatftevyf ofzes dagen, geheel

en al door de Schaft is uitgeloopen, en dat zyn

Wond, waarfchynlyk, in 't kort geheeld zal zyn.

HiMon-Ganlen, Joseph Warker.
den 22 Febr. 1758.

V. Deel, T 2 WAAR^.,
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VAN 1

DOODELYKE GEVOLGEN
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VAN

PRUIM-
E N

KRIEKE-STEENEN:
DOOR DEN HbBS.

MARTEAU deGRANDVILLIERS,

Geneesheer van de Stad en 't Hospitaal van

Aumale in l^rankryk.

{Recueil de Medicine ^Chirurgie. Juill. I757> pag. isO

ZEker Perfoon ,
genaamd Louis LegenJre,

van uduma/e, omtrent 36 Jaaren oud , klaag-

de, federt vyfjaaren, over Kolykpyn , waar van

de zitplaats was in het bovenfte van zyn regter

Buikzyde. Deeze Pyn kwam met tuffchenpoo-

zingen van vyf of. zes Maanden ; de duuring

der Toevallen was flegts van eenige Dagen , én

zy gingen door Klyfteeren gemakkelyk over.

Maar, omtrent in 't midden van Augiijftts van 't

voorleeden Jaar , toen Hy dit Kolyk op nieuws

kreeg

j
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kreeg, bleef het hem by : hy hadt een ongeregel-

de Koorts, zonder huivering, of eenig ander

Toeval , dan de verdubbeling van de hevigheid

der Pyn, welke zy ftipt vergezelde. De Buik

was plat, doch zo ftyf gefpannen , dat ik my niet

in iiaat bevond , om door de Spieren heen , op -t ge-

voel, de gefteldheid te ontdekken van de Inge-

wanden, in welk een polluur ik ook den Lyder

bragt. Alles, wat ik kon waarneemen , was,

dat de Buik met Trommelzugt begon bezet te

worden , en dat hy aan veel Oprispingen onder-

hevig was. De Maag en Onderbuik waren ge-

voelig, vooral ter regter zyde, tot aanhetSchaam-

been toe. Door Aderlaatingen, Pynftillende

middelen, en 't gebruik van Kaiïïe-Water met

Windbreekende gepaard, kreeg hy maar verlig-

ting voor een oogenblik. Onder de behandeling

klaagde de Lyder over een Zwelling in 't onder-.

fte van de regter Buikzyde, trekkende naar de

Lenden toe; alwaar hy zig iets voelde bewee-

gen, naar hy zeide, en daarop aanfton ds fcherpe

Steeken kreeg van Pyn, die door Oprispingen ver-

ligt werden. Het denkbeeld der beweegingen

en haare loop deeden ray wel haaftdenken om den

Lintworm (Tan'ia)^ die vry gemeen in dit Land

(*) is. Ik gaf laft om op te paffen, of men ook

ee-

(*) {/lumale legt in Pikardie , omtrent zeven Uuren
gaans ten Zuidwellen van de Hoofddad Amlens en rage-

noei^ even 20 ver van Zee of van de KuU van 'tKanaal.}-

- V. Deel. T 3
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cenige brokken daar van in den Afgang vond , doch

men vondt 'er geene. Dewyl ik egter daar uit

niet vaft befluiten kon , dat ik met dit Infekt niet

te doen had , 't welk my door de Zwelling en Be-

weeging in de regter Buikzyde fcheen aangcwee-

zen te worden, zo gebruikte ik Wormdryvende

Dranken ; doch zonder ecnig nut. De Pynen

verhieven en wierden aanhoudende, meteen uit-

teerende Koorts: ik zag myn Lyder , van dag tot

dag, in de Teering vervallen: het minfte Voed-

zel bezwaarde hem: de Oprispingen waren menig-

vuldig, en , als hy in drie of vier dagen geen Af-

gang kreeg, 't welk van tyd tot tyd gebeurde,

zo hadden de Winden een Reuk en Smaak van

Vuiligheid. In dien toeftand werdt de Opper-

buik langs hoe meer uitgezet, de Pyn heviger en

de Walging onophoudelyk. Als de Lyder poo-

gingen deedt om te braaken, kreeg hy de Hik.

Deeze Toevallen verminderden door een Buikloop

,

waar van de Stof, fomtyds bruin , fomtyds groen

,

fomtyds graauwagtig was, en altoos zeer ftinken-

de. De Oogen wierden toen geel , 't welk my
denken deedt om een Lever-Kolyk ; weshalve ik

het gebruik aanraadde van het laauw gemaakte Eaif

de la. Bourlwmte, een Staal water, dat kragtigcr is

van IVIincraal, dan la CardmaU de Forges. Daar-

enboven deed ik alle Avonden zes Druppels i.^//^.

ïiquid. Sydenham'i ingeeven ; doch de vruchteloos-

^ heid van deeze Middelen, na dat men een Maand

daar mede aangehouden hadt, deedt ray niet twy-
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felen, of ik was wederom, ten opzigte van de

waare oorzaak, bedroegen. Tegen 't end van 0/è- .

ioher verbeeldde ik my , dat 'er wel Verzweering

der Darmen plaats kon hebben: ik zag egter, on-

der de Toevallen van de Ziekte, geen genoeg-

zaam Kenteken om myne Giffing te beveftigen

:

ik merkte geen blyk van eenige Etter of Bloedig-

heid in de Uitwerpfelen. Maar , wie weet niet,

dat , in moeijelyke Gevallen , de Verbeelding de

minlle Giflingen weezentlyk maakt, door de on-

mooglykheid om beter te ontdekken ? Daar uit

dan myne Indicatie neemende, deed ik hem alle

morgens twee Greinen gepulverifeerde Saffraan en

vier Greinen Kamfer , te famen tot een Eolu: ge-

maakt met een genoegzaame veelheid Balfem van

Kanada, ingeeven , en alle avonden agt druppe-

len ^Laudanum Itqu'idum^ met een Lepel vol Olie

van zoete Amandelen. Tot zyn drank liet ik

hem gebruiken een Aftrekzel , als Thee, van Ka-

milleblocmen. Deeze Middelen bevielen , agt

dagenlang, wel. Ik wilde derzelver uitwerking

onderfteunen door Baden in huis , maar de uitvoe-

ring daar van werdt door byzondere Omftandig-

heden verhinderd. Ook deedt de hevigheid der

eerfte Koude, omtrent den ^ Novemhr , niet dan

den ftaat des Lyders verflimmeren. De Koorts

wierdt fterker; zyn Kolykging met Stuiptrekkin-

gen vergezeld : het Braaken en de Hik was me-

nigvuldiger dan te vooren. De Lyder bevondt

zig niet in ftaat om eenig ander Voedzel te gebrul*

V. Deel, T 4 ken,
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•l:en, dan Wyn , vcrfche Eijcren en van tyd tot

tyl eenig zulk VoedzeL, daar by, volgens de

gewoünc eigenzinnigheid der meellc Kranken

,

kift tue icreeg. In deezen tuiTchentyd zag hem de

Heer Hecquet^ vermaard Praktizyn te ^l?h-

ville^ en verklaarde dit Kolyk voor een Zenuw-
kwaal. Ik hield niy toen niet langer op , dan met het

gebruik van Klyfteeren , Olieagtige middelen en

Opiaaten. Hier door werdt eenige Rufte en een

afgebroken Slaap van ettelyke Uuren, te weeg
gebragt: maar zy waren byna geheel kragieloos

in groote veranderingen van het Weder, die de

Lyder voorfpelde door Fynlyker fchreeuwendan

gev/oonlyk, en dikwils door de verdubbeling van

zyn Hik, Oprispingen en Walgclykheid. Hy
heeft met deeze beurtwilTclingen lang gcworfteld.

Twee dagen voor zyn Dood, wierdt de Pols

klein, flaauw zn floeg dikwils mis. In de nagt,

welke de laatfie was van zyn Leven
,

' werdt hy
door nog wreedcr Pynen geplaagd, dan hy ooit

iiadt gevoeld. Hy verklaarde, dat het hem voor-

gekomen was , of 'er een Kloot los wierd , en

uit het bovenfte zyner Buikzyde fchoot naar het

Bekken toe. Deeze fc.hynbaare plaats- verande-

ring maakte hem ondraaglyke Steekingen en Ruk-

Jiingen in de liiclTchien. Het Hoclien was hem

«r.mÓDglyk. De Pols was byna geheel weg, zaa-

^cn<^iQ en fiocg geduurig mis. Het Water, dat

l'Y loQsde j is, gcdiiurendc den gar.dchpn loop der

2ivk-T
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Ziekte, meeft al Natuurlyk geweefi, en fomtyds

met Wolken.

Dewyl ik zeer begeerig was om de oorzaak te

weeten van eene Ziekte, die den tyd van vyf

Maanden alle myne poogingen hadt teleur geftcld,

zo opende ik het Lyk in tegenwoordigheid van

den Heer Lattier, Priefter van de Parochie.

Het Net (Omentum') was, van de grootebogt der

Maag af, tot aan zyn midden , een goede Vin-

gerbreed verftopt : het onderfte deel, tweemaal

zo dik , was niet alleen aan den Karteldarm {Co-

loti) gehegt , even als in den Natuurlyken ftaat,

maar ook aan de voorkant van den Blinden Darm
(Cecitm). Deeze famenhegting met den Blinden

Darm maakte een Gezwel, van omtrent drie Dui-

men dikte in zyn midden, zwart van buiten. Ik

fcheidde hetzelve , zo voorzigtig als my doenlyk

was , van den Darm , en deeze fcheiding gaf lugc

aan een dunne Etterftoffe, in 't midden van 't Ge-

zwel vervat in een witte Beurs , die een vierde

van een Linie dik was en zeer week, kunnende ge-

makkelyk by kleine lappen weggenomen worden ,

waar door de voorfte zyde van den Blinden Darm
in 't gezigt kwam, zynde ook zwart en Carctno-

nmteus. Toen ik de Stoffen, die in den Blinden

Darm vervat waren , drukte, nam ik twee zaakcn

waar: i. Harde en als Steenagtige Lighaamen;

2. Een klein Gaatje van Gemeenfchap, door-

gaande uit den Darni in de Zak of Beurs, bc-

.. V. Deel. T 5 kwaam
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kwaam om de Kop van een groote Speld door te

laaten. Door dit Gaatje liep , met een zwakke

perling , vloeibaare Vuiligheid van Afgang uit.

Al het overige des Blinden Darras , de geheele

Karteldarm en het gedeelte van 't groote Net,

dat daar aan gehegt is , waren gegangraneerJ. Het

onderfte deel van den Krinkeldarm (Jkurn) was

het niet dan ter langte van vyfof zes Duimen, en

maar by ftrooken, zynde ook minder blaauw dan

de dikke Darmen. Ik nam ^q,x\ Blinden Darm
weg , die door de enkele drukking gemakkelyk

open fcheurde , en toen kwamen door 't midden

van 't Carc'moma uit, zes Steenen van Pruimen,

zwart en geheel , zeer hoekig en fcherp , bene-

vens drie helften van 't Velletje dat de Pit be-

kleedt. Van deeze zes Steenen fcheenen 'er my
twee gehuisveft te zyn geweeft by den ingang van

't Wormswyze Aanhangzel QProcejJ^us Vermifor-

fttis). Ik opende met myn Snymesje den Darm

,

die , in zyne gantfche uitgellrektheid , de dikte

van negen of tien Liniën
,

[dat is drie vierde

Duims,] gekreegen hadt. Deeze zwelling maak-

te een foort van verftropping aan den oorfprong

van den Karteldarm. Ik vond het overige der

dunne Darmen volkomen gezond; gelykookde

•Maag, het klehie Net , de Milt en Lever. Geen

teken van Wormen openbaarde zig in de Maag

of het Gedarmte. Nog al bevangen met het denk-

beeld van den Lintworm , opende ik den Twaalf-

«vin-
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vingeren-Darra en merkte daar niets buitenge-

woons in. Het Galblaasje was zeer vol en bleek:

ik opende 't zelve en bevond, dat de Galbuis vry

ware, doch de Gal fcheen my anders dan natuur-

lyk, zynde groenagtig wit en als fnotterig. Aan
de Longen was geen gebrek.

De eerfte fteeken met het Mesje in 't Buikvlics

(Peritonaum') hebben omtrent een Pint doen uit-

loopen van een Weiagtig Vogt , dat troebel was,

roodagtig wit , uitgeftort zynde in de holligheid

van den Onderbuik. De Klopjes van het Hospi-

taal hadden ook opgemerkt, dat de Vuiligheid,

die den Lyder in de twee laatfte dagen afliep, een

Etteragtig Vogt ware
, gelykende naar affpoelzel

van Vleefch, en onverdraaglyk Hinkende.

Ik heb van Mr. Guedé, Heelmeefter te Au-
datnvilh^ eene Waarneeming van 't zelfde foort.

In de ]VIaand^///y 1755 ^^'^'^ ^^" Meisje, x.q.Au~

tnatre in Pikardie, Krieken met de Steenen inge-

flokt. Na verloop van een Maand klaagde zy over

zwaarheid in de Maag; waar van zy defchuld gaf

aan 't wegblyven van de Stonden. Daar op gaf

men haar Middelen, volgens deeze Indicatie, in,

na eenige voorafgaande Aderlaatingen en Furga-

tiën; doch deeze Middelen hielpen niet, en kort

daar na kwam haar een foort van ongeregelde

Koorts aan , terwyl zig een geduurig Braaken by
de eerfte Toevallen voegde. De Lyderes kon zelfs

geen I.epel Wyn in 't Lyfhouden. Eerlang teer-

V. Deel. de
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de zy urf, het Water, dat zy loosde, was raauw

en zonder kleur; de Koorts wierdt Connnueel

^

met ongeregelde Verheffingen , waar mede een

brandende Hitte en cnlefchbaare Dorll gepaard

ging. Het Water was de eenigfte Drank , die

nog gemakkelyk doorging. In de Maand ''Juny

1-56 braakte dit Meisje, by verfcheide herhaalin-

g-en en op by zondere dagen, wel dertig Steenen

uit. In de volgende Maand Augttjius zondt de

gemelde Heelmeefter ze naar my toe om genezen

te worden. Zy was geheel vermagerd , en gaf

wel niet meer Krieke-Steenen op, doch hetBraa-

ken bleef haar geduurig by. De Huid was

droog, ruuw en fchubagtig. Ik ftelde haar voor,

het Half- Bad te gebruiken, en dan de Staalwate-

ren, die men vervolgens met Melk zoude getragt

hebben te verüappen. De beloften , die zy kreeg

van eenige Kwakzalvers van Parys, van haar ze-

ker te zullen geneezcn, deeden haar die Midde-

len verkiezen, v/elken zy haar zonden, en die de

Heelmeefter my verzekerd heeft te beftaan uit bit-

tere en Koortsdryvende Stoffen. Nogthans hou-

den de Toevallen ftand , en de Patiënt is in zulk

een ftaat , dat men geen beterfchap kan hopen.

Hoe vreemd is het , dat de Krieke-Steenen in

't lyf hebben kunnen blyven , met een Braaken

,

dat ten minfte tien Maanden dagelyks aanhieldt

,

voor dat zig een enkele Steen openbaarde? Niet

minder is het te verwonderen, dat dit Braaken,

• na
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na het uitkomen van deeze Steenen, nog zulk een

langen tyd kan duuren. Is dit niet een bewys
van de uitneemende aandoenlykheid der Maag^
wanneer 'er zig zulke vreemde Lighaamen 'in-

bevinden? Het is te wenfchen, dat deeze Voor-
beelden tot Waarfchouwing mogen dienen voor

de genen, die, 't zy door onvoorzigtigheid of

gulzigheid , dingen doorzweigen , die fomtyds

zo fchadelyk voor de Ingewanden zyn.

H.

V. Deel. AA N-



AANMERKINGEN
OVER DE

HAND VAN EEN LYK,
MEER DAN HONDERD JaAREN BEGRA-

VEN GEWEEST,

DIE GROEN WAS EN BLEEF.

(^Hijloire de l'Acad. Royale de Chirurgie. Tom, IlI. p. so.)

IN 'c Jaar 1753 Averdt aan de Akaderaie door

den Heer Abt le Beuf, Lid van de Akade-

mie der Letterkunde, zo bekend door zyne ge-

wigtige Aanmerkingen over de Landbefchryving,

eens Menfchen Hand, die uitgedroogd was, ver-

toond, waar van het volgende de Hiftoricis.

Deeze Hand werdt in 't Jaar 1650, zo als men

ze tegenwoordig ziet , in de Kerk van Meryjur

^onne onder 't Stigt van Auxerre, door een Dood-

graaver, ter diepte ran omtrent anderhalf Voet

gevonden , en op de zelfde plaats weder in de Aar-

de gelegd. Zes of zeven Jaaren daarna, werdt

die Hand aldaar, in den zelfden ftaat, weder ge-

vonden en andermaal op haare plaats gelegd. In

deMaand _^«/y 1664 vondt men ze ten derden maa-

le, zonder eenige verandering. Toen gaf 'er de

Priefter van die Parochie kennis van aan den Heer

Feruier, Groot Vikaris van het Stigt, die den

Heer
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Heer Petit, Doktor in de Geneeskunde teC/a-

wecjy raadpleegde over de Byzonderheden , wel-

ke men aan deeze Hand ontdekte ; beftaande daar

in, dat dezelve, volkomen uitgedroogd zyndc

met de Huid, op verfcheide plaatfen groen is,

voornaamelyk in 't binnenfte van 't Gebeente.

De Doktor ftelde daar iets bovennatuurlyks in;

niettemin ordonneerde de Vikaris-Generaal , dat

de Hand , op nieuws , ter zelfder plaatfe zou be-

graven worden : dit werdt gedaan , en men ver-

zegelde 2Selfs de plaats. Wanneer de Groot Vi-

karis , in 't Jaar 1665 , de Kerk bezogt in de kwa-

liteit van Aarts-Diaken , begeerde hy de Hand te

zien, die opgegraven en even zo gevonden werdt,

als zy zig in de voorgaande befchouwingen hadt

vertoond. Men heeft de Verkjaaringen , wel-

ke ten dien opzigte gemaakt zyn , in de Akade-

mie gelezen.

Hetfchynt, dat, nadientyd, deeze Hand
als iets zeldzaams in de Sakrifty is bewaard gewor-

den , en dat vervolgens een Sekretaris van dea

Heer BiiTchop van Auxerre zig meefter daar van

gemaakt heeft. Immers, van een goed Vrind

van deezen Sekretaris was het, dat de Heer le

Beuf, in Oktober des Jaars 1752, dezelve kreeg,

die verzogt werdt ze over te geeven om geplaatft

te worden onder de Natuurlyke Zeldzaamheden

van 's Konings Kabinet, dat hy niet doen wilde,

voor en aleer hy de Akademi* haar Advies ge-

V. Deel. vraagd
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-vraagd had, over de Groenhud vdn deeze Hand.

'

De Akademie meent het Stuk te kunnen oplos-

fen, onderftcllende, of dat de Hand met Spaanfch

Groen is bevi^aard geworden, om ze tot eenige

Proefneeming in de Ontleedkunde te gebruiken

:

of flat dezelve deeze koleur in de Aarde zelfheeft

kunnen krygen , door het indringen van eenige

Koperige Vogtigheid, komende uit Veen- of

Kleygrpnd, of uit eene Leygroeve, waar van de

Vuurfteenen CPyrites') Koperagtig zyn. Door

middel van deeze uitlegging, waar van men zig

bedient om de bekende verandering van eenige

Beenderen in Turkoifen te verklaaren, verdwynt

bet bovennatuurlyke , dat men in de groene Hand
meende ontdekt te hebben , t'eenemaal.

H.

"fiP^^^I^ I

WAAR-
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WA ARNEE MINGEN
omtrent de

Z, X E K T E N
T E

A.MSTELDAM,
In de Maanden /^r/7, Meyen^uny^

des Jaars 1 760.

IN de twee eerfte Maanden hadden wy verfcheide

Vlaagen van warmWeer, doch met fchielyke ver-

anderingen in Koude, door een Noordelyken Wind.

Dit heeft de Kheumatieke Kwaaien nog al doen aanhou-

den, en verfcheide Ontfteekingen in de Borft, metP/^//-

ris , veroorzaakt. De laatfte Maand nam aanvang met

cenbyfter groote Hitte, klimmende de Thermometer,

die wy zelf vervaardigd, en volgens de vafte Punten

,

van bevriezend en kookend Water, naauwkeurig ver-

deeld hebhen, in de Zonnefchyn tegen een Muur, op

den 1 jfuny 's namiddags tot 1 1 6 Graaden , dat is 4 Graa-

den hooger , dan wy dezelve i^jfuly van 't voorlceden

Jaar hadden bevonden (*). Egter was dceze Hitte

ganfch nietlangduurig , en veranderde , met een Noord-

ooftclykcn Wind, in 't kort weder zodanig, dat men,

in 't midden der Maand , koel Weer had naar den tyd.

Dit veroorzaakte meer Rheumaüeke Ziekten , die lang-

duurig en hardnekkig waren, en Koortfen met Ont-

lleeking. Afgaande Koortfen^7,0» enkelde als dubbelde

Anderendaagfe , en Kindcrpokjcs, gingen ook hier

en daar in zv/ang , doch wfiren nieeftal van geen

)cwaaden aart.

i^) Zie 't IV. Deel deezer UiigmigU Fcfkn/:/. blaJ/. 474.



VERTOOG
VAN DEK Heer

G E O F F R O Y,

o V E R H E T

WERKTUIG VAN 'tGEHOOR
IN DE

KRUIPENDE DIEREN
EN IN EENIOE

V I S S C H E N.

(^Memoir. de Mathem. &? Phyjiq. Tom. II. Paris 1757,
pa;,'- 164.)

DE vergelykende Ontleedkunde is , van alle

tydcn her , het Onderwerp der nalpoorin-

gen geweeft van de allergrootfte Philofophen. Op
dit foort van arbeid alleen was het, dac de eer-

fte Ontleedkundigen zig toeleiden , waar door zy
gebragt werden tot de kennis van 't Menfchelyk

Lighaamsgeftel, en de hedendaagfche Geleerden

zyn daar aan, in 't byzonder, de grootfte Ont-

dekkingen , die in de laatfte Eeuwen gemaakt

zyn, verfchuldigd. Zonder te gewagen, dac

men meer gelegenheid heeft om de Dieren op alle

tyden , en in alle ouderdommen , te onderzoe-

ken, en de Waarneemingen zo wel op leevende

V. Deel. X als
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als op duode in 'c werk te ftellen ; hoe veel onder-

fcheidener deelen zyn 'er niet , en hoe veel klaar-

blyk^lyker Werktuigen , in veelerley Dieren ?

Dikvvils , zelfs , befpeurt men geniakkelyk in

een Dier een gedeelte van een Werktuig , ter-

wyl de anderen niet kenbaar zyn dan in verfchil-

lende Soorten van een zelfde Geflagt. Dit zyn

de redenen , die de grootfte Ontleedkimdigen

hebben aangefpoord om zig ,toe te leggen op de

Ontleeding der Dieren , en de Akadenüe zelve

verontwaardigde zig niet, daar van een der On-

derwerpen te maakcn van haaren Arbeid enWaar-

neemingen. Ook is dit gedeelte der Natuurlykc

Hiftoric tegenwoordig tot ccn groofen trap van

volkomenheid gcbragc. Verfcheide Werktuigen,

niettemin , zyn in de Dieren nog niet genoegzaam

bekend: eenigen zelfs zullen het milTchien nooit

zyn ; dewyl de fynhcid der deelen hun maakzel

en famenftel voor de alleroplcttendlle Oogcn ver-

borgen houdt.

Van dit getal is het Werktuig van 't Gehoor v

het verholenfte , buiten tegenfpraak, van alle

Zintuigen. In den Meniehe zelfs te vooren wei-

Big bekend geweeft , is het niet naar behooren

ontdekt geworden, dan na de vernieuwing der

Ontleedkunde, en aan de heden daagfche Anato-

milien alleen moet men de eer geeven van eene

naauwkeurige en omftandige befchryving van het-

zelve. De Viervoetige Dieren, in welken die

Werktuig zeer nabykonit aan 't zelve in den

Mejifch j
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Menfch, hebben tot Vergelykinge gediend, om

'er eene volmaakte kennis van te krygcn.

Met verfcheide andere Hoofdfoorten van Die-

ren is het niet even zo gefteld. De VilTchen en

de Kruipende Dieren maaken twee groote Klas-

fen uit van de levendige Schepzelen, in welken

dit Zintuig weinig bekend is. De kleinheid van

dit Lighaamsdeel , zo wel als de hardheid der

Beenderen die 't zelve bevatten , heeft diku'ils

verhinderd hetzelve te ontdekken. De meefte

Autheuren hebben deeze Dieren eene altoosduu-

rende Doofheid tocgefchreeven , en, indien men

in 't vervolg eenig licht omtrent dit ftuk bekomen

heeft, zulks is eigentlyk aan de Akademie dank

te wyten.

Dit heeft my bewoogen om eenig onderzoek

op dit Onderwerp te doen , en een vervolg van

Arbeid te ondernecmen omtrent deeze twee groo-

te KlalTen van het Ryk der Dieren, Ik begin

tegenwoordig met het Werktuig van 't Gehoor

te befchryven in een reeks van de gemecnfle Krui-

pende Dieren , en in eenige ViiTchcn . die tot

de Kruipende Dieren behooren; terwyl ik voor

andere Vertoogen de agtervolging bewaar van

deeze Waarneemingen in de andere Dieren van

de zelfde Klafle : waar na ik deezen Arbeid voor-

neemens ben voort te zetten omtrent de overigo

Vïfichen.

Door Kruipende Dieren (Rept'dia) verftaa ik-

die IvlaiTe van levendige Schepzelen, waar van de

V. Deel. X 2 meeften
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mceften niet doen dan langs den grond kruipen ^

en die , zo wel in 't Water levende als op 'c

Land, by andere Schryvers Amphibia, dat is,

Dan beicierley Leven
^
genoemd zyn. Geen van

beide die benaamingen , egter , fchynt aan alle

deeze Dieren te voegen ; dcvvyl 'er fommigen

onder zyn , die loopen zonder dat zy kruipen

,

en voelen , die niet Iccven kunnen dan op 't Land.

Om, derhalve, een bepaald denkbeeld te geeven

van dceze Klaire van Dieren, zal het beter zyn,

daar \an een beknopte optelling te doen. De
Dieren, daar in vervat, zyn, de Kikvorfchcn

,

de Padden, de Schildpad, de Krokodil , de Haag-

diüen , de Kameleon , de Salamander , de Adders en

de verfcheiderley foorten van Slangen. By deeze

Klafle voeg ik een geheelen rang van Viflchen

,

die door Artedi en Linnj£üs Kraakbeen-

Vinnen (Chondro-Pterygiti') genoemd worden, uit

.hoofde dat derzelvcr Vinnen Kraakbeenig zyn :

naamelyk de Rocb, Haay, Steur, Prik, en ec-

nige anderen. Verfchcidc overeenkomftige Ken-

merken hebben reeds groote Natuurkundigen

doen denken , dat dceze Rang van VifTchen tot

de Kruipende Dieren gebragt moeft worden , even

gelyk de Walviilchen en derzelver medefoorten

nieeft alle Kenmerken hebben van de Viervoetige

pieren (*). De overeenkomft, welke wy tus-

fcheii

(*) [Naaniclyk , in 't byzonJer den beroemden Heer

jLiNR'/Eus , die in zyn Samenlkl der Natuur thans de ifwa^-
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fchen deeze Dieren zullen aanwyzen ten opzigt

van het Werktuig van 't Gehoor
,
geeft een nieuw

bewys , tot onderfteuning van de anderen, aan

de hand : nviar, voorenaleer ik tot de zaak ovcr-

gaa , agt ik het noodig een korte en beknopte bc-

fehryving te doen van dit Zintuig.

Gemeenlyk wordt het Werktuig van 't Ge-

hoor onderfcheiden in drie deelen , te weeten

een uitwendig, middelde en binnenile deel. Het
uitwendige begrypt al wat zonder hulpe der Ont-

ieeding gezien kan worden, met en benevens den

Oorgang tot aan het Trommelvlies, 't zelve daar

onder bcgrecpen. Het raiddelfte deel , 't welk

men de Kas van het Gehoor^ of holligheid van den

Trommel noemt, legt tuffchen het Tromraclvlici;

en de Vliezen , die het ronde en ovaale Ven-

fiertje fluiten ; de Gehoorbcentjes zyn in deeze

holligheid vervat. Het derde, eindelyk, of bin-

nenftedecl, de Doo/Z^o/' genaamd, beftaat uit het

Voorportaal, de Halfcirkelswyze Kanaalenen 't

Slakkenhuisje , binnen welken de Gehoorzenuw

-legt. In het onderzoek ^ dat ik doen zal op 't

'Werktuig van 't Gehoor der Kruipende Dieren,

'zal ik de order volgen, dien men gewoon is in

de befchryving van het Oor te houden; te wee-

ten , ik zal van 't uitwendige beginnen en naar bin-

nen

Iten Vinnige VilTcheii in de Klaiïc der ylwphibia , en cie

JVal-viffcheri in die der Maminalia of Zoogende Dieren 29-

plp.ntfl heeft ]

'

V. Deel. X 3
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nen voortgaan. Dat gene , 't welk gemecnlyk

het Oor, of 't uitwendige Oor geheeten wordt,

ik wil zeggen de Schulp en de Oorgang , man-

keert volftrekt in de Kruipende Dieren \ doch

nieitemin heeft een zeer groote verfcheidenheid

plaats in het uitwendige van derzelver Zintuig

van 't Gehoor.

Ten opzigt van dit Werktuig breng ik alle

Ivruipende Dieren , die tot nog toe door my on-

derzQgt zyn , tot twee verfchillendc Rangen, die

"weder onderdeeld zyn in twee anderen. De eer-

lle Rang begrypt de zodanigen van deeze Die-

ren , die een uitvi'cndig blyk hebben van het

Oor; 't zy het Trommelvlies zig geheel bloot

vertoone, gelyk in de Haagdiflen, 't zy dat het-

zelve overdekt zy met een iyner Huid dan liet

overige des Lighaams ,
gelyk in de Kikvorfchen

en Padden, 't welk de Onderdecling maakt van

deezen eerften Rang. Bciderley Dieren zyn van

alle de Kruipende de genen , die het Werktuig

van 't Gehoor in de grootfte volkomenheid heb-

ben : devvyl in hun, behalve het Trommelvlies,

ook Gehoorbeentjcs j en een of meer Halfcirkels-

wyze Kanaalen
,
gevonden worden.

In den tweeden Rang plaats ik de Kruipende

Dieren, die geen uitwendig merkteken hebben

van 't Gehoortuig. Onder dezelven zyn fommi-

gen met Beendertjes voorzien, doch hebben geen

Kanaalen van 't Gehoor; gelyk de Adder, en

cenjgc foorten van Slangen ; de anderen hebben
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geen Beendertjes , ten minde niet , die van maak-

.zel zyn gelyk in de voorgaande Soorten ; maar

men vindt 'er Haifcirkelswyze Kanaalen in^ ge-

lyk de Salamander en de Roch, die, ten opzigt

van 't maakzel van het Oor , naauwlyks van el-

kander verfchillen.

In het befchryven van dit Zintuig in de Krui-

pende Dieren , zullen wy een aanvang maaken

met de genen , in welken hec Oor in de grootfte

volkomenheid en allcrblykbaarft is
,

gelyk dè

Haagdiiren. Ik geef vooraf berigt, dat ik difc-

wils de naamen zal moeten gebruiken , door wel-

ken de overeenkomftige deelen in den Menfch en.

de Viervoetige Dieren betekend worden ; waar

toe ik genoodzaakt ben , fchoon deezc benaamiiï-

gen fomtyds niet genoegzaam voegende fchyneii

te zyn; dewyl ik geen anderen had, om in plaats

van die te neemen , en niettemin genegen was dè

denkbeelden vaft te ftellen, zonder omfchryvin-

gen te doen, dewelken, dikwils herhaald zynde,

verdrietclyk zouden worden. f^i'-l

'/ GehoorUi/g in de liaagdiffcn.

Wanneer men de verfcheide Soorten van Haag-

dissen, welken 'er in dit Land zyn, onderzoekt,

zal men, zond&r behulp van de Onclecding, aan

het zydelyke en agterfte deel van 'c Hoofd een

Opening of Gat bcfpeuren ', redelyk groot en van

ovaalc gedaante (Pl. XXXVI. F'ig. i. /?). Dit

Y. Deel. X 4 Gat
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Gat is geflooten rnet een dun doorfchynend Vlies-

je, dat grootelyks verfc'ilt van de gefchubde

Huid deezer Dieren. Indien men dit foorc van

Trommelvlies met oplettendheid befchouwt, zal

nien een klein lang Beentje gewaar worden, het

welke., van het bovenite en agterfte gedeelte dee-

zer Opening afkomende , in het Vlies fchmns

voortgaat tot aan deszells midden toe (Fig. 2).

Dit is 't al , dat men uitwendig in de Haagdis

waarneemen kan; maar, indien men de gefchub-

de Huid wegneemt , welke het Gehoorgat om-

ringt -, doende dit zagtelyk , vooral na het Dier

in Spiritus te hebben laaten weeken ; alsdan

wordt men gewaar, dat dit Vliesje niet enkeld

zy , maar dubbeld of famcngeftcld uit twee Plaat-

jes, die tegen elkander aan gevoegd zyn. In 't

cerft fcheidt 'er af een zeer dun uitwendig Vlies-

je, dat overal onafgebroken vaft is aan de gefchub-

de Huid in den omtrek , zodanig , dat 'er geene

Opening gevonden wordt in de Huid van het

pier , maar ecne enkele verdunning op die plaats.

Dit eerfte Huidje weggenomen zynde, vertoont

zighet Beentje bloot, hoewel geplakt aan 't over-

blyvende deel van het Trommelvhes. Dit twee-

de Huidj£ is eene verlanging van het Vlies, 't

welke de volgende holligheid omkleedt : eenehol-

ligheid , overeenkomende met de holligheid van

den Tron:mel in de Viervoetige Dieren , en in

welke de Becn(fertjes vervat zyn. Daar uit is

blykbiiar, dgt het Trommelvlies van dq Haagdis,

yiu
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\ntwendig zig vertoonende , famengefleld is uit

twee Plaatjes, een buitenft en een binnenftc.

Tuffchen deeze twee Vliesjes legt het ecrlle

der Beendertjes, 't gene men van buiten kan zien.

Hetzelve fchynt , door zyne plaatzing , overeen

te komen met den Hamer in de Viervoetige Die-

ren ; het heeft de gedaante van een Spykerpunt

,

of, om beter te zeggen , van een Doorntje C^^g.

3): aan zyn bovenile is het veel breeder dan van

onderen , alwaar het uitloopt in een fpitfe Punt

,

dewelke, tuffchen de twee Plaatjes van het Trom-

meivlies geplaatft zynde , niet vaft is aan ecnig

Lighaamsdeel , maar het andere end van dit Been-

tje is voornaamelyk, door middel van een klein

Spiertje (Fig. 4, e,') gehegt aan de Punt, Avelke

het agterfte Been van 't Bekkeneel maakt , dat

men het i^-gterhoofdsbeen noemen zou kunnen

CF^g- 9, « en /).

Dit e€rfte Beentje maakt, in 't midden van zy-

ne bovenfte oppervlakte , een Geleding met een

ander Beentje , 't welk zig in een regte Lyn ,

van zyne Geleding (Fjg. 5, (/, F/g. 8, b') met

het eerfte Beentje, uitftrekt, tot in het diepfte van
.

het Kasje , alwaar het , zig verbreedende , uit-

loopt in een foort van Schotteltje CF^g. 5, 6,7,
jB; a a a a) , dat eene Opening fluit , welke men

,

zo men wil , kan noemen het Ovaale Venfter. Dit

kleine Beentje, dat zo wel den dienft doet van

Aambeeld als van Stygbeugel , kan onderfcheiden

y/orden in twee deelen , waar van het eerfle is

V. Dbi;l, ;X 5 het
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het handvatzel (F/^. 5, ^), langagtig, dikker

aan dat end , naar buiten geftrekt , daar het me-

de gewricht wordt aan den Hamer , en dunner aan

het andere end , alwaar 'er het Schottcltje (^) op

Haat. Het andere deel is dit Schotteltje , 't welk,

in zyne plaatzmg en gebruik
,
genoegzaam over-

eenkomt met het onderlte van den Stygbeugel in

de Viervoetige Dieren : want het dient om het

Ovaale Venftertje van 't Doolhof van het Oor te

fluiten. Deeze twee deelen fchynen zelfs , in

den eerften opflag , van elkander afgezonderd te

zyn , en fcheiden gcmakkelyk , indien men on-

voorzigtig aan dit Beentje trekt ; dewyl het end

van dit kleine Beentje op deeze plaats zeer teder

en ligt breekbaar is.

De holligbeid, daar dit Beentje regt dwars

door heen gaat, van het TrommelvHes af tot aan

het Ovaale Venfter , kan de Gehoorkas of hollig-

heid van den Trommel geheeten worden. Dee-

ze Kas beftaat niet geheel uit Bcenige Wanden:

haar voorfte deel alleen wordt bepaald door een

taamelyk breeden halven ring van Been , die van

het uitcrfte des Agterhoofdbeens , waar van wy
reeds gefproken hebben , afkomt , en , naar vooren

voortgaande , aan het onderfte gedeelte eindigt

CF/0-. 9, /O- Het overige deezerholligheid wordt

flegts door Banden gemaakt
,

gelyk in het Ge-

raamte van den Kop een er Haagdis zig duidelyk

openbaart.

]S'a 't onderzoek van 't Trommelvlies , de twee

Been-
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Becndertjes en de Gehoorkas, die tendeeleBee-

nig is , ten deele uit Banden gemaakt , komt men

eindelyk aan de laatfte holligheid van dit Zintuig,

te vveeten, den Doolhof. Deeze heeft maar ee-

ne Opening naar buiten , welke is het Ovaalc

Venftcr (F/jg". 10 en 11, a, a^ 3 geflooten door

het Schottelswyze Beentje. De Opening is zo

klein , dat men 'er naauwly.ks een redelyk ^jw

Hairtje in kan krygen : zy is uitgehold in eea

Been , leggende onder het Agterhoofdsbeen , en

waar in de kleine Herfenen beflooten zyn. Wan-
neer men deeze holligheid opent, wordt men 'er,

in den eerften opflag, niets aanmerkelyks in ge-

waar: alleen openbaart zig , in 't allerdiepftc,

een klein Gaatje, door het welke de Gehoorze-

nuw inkomt , die eene uitbreiding maakt , waar

mede deeze geheele IioUigheid is bekleed. Een

Hairtje fteekende tot dit kleine Gaatje in , zo

dringt hetzelve in 't Brein door ; maar , indien

men met oplettendheid het gewelf van het Por-

taal onderzoekt , zal men 'er , inwendig , drie

kleine Openingen in gewaar worden , die , door

haare plaatzing , de hoekpunten van een foort van

Driehoek fchynen te maaken. In deeze drie Ope-

ningen loopen drie taamelyk regte ICanaalcn uit,

in ieder twee. Deeze Kanaalen, welken men de

Halfcirkelswyze noemen kan , of, ten minfte

,

die daar voor verftrekken , verbeelden ieder qcw

zyde van eenen bykans gelykzydigen Driehoek ,

waar van ieder hoek eindigt aan ec« der drie Ope-
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Dingen , van welken wy zo even fpraken : (^zie

Fig. lo en II , ^ c ö^}. Zy zyn uitgehold in het

Been , 't vi^elk het gewelf maakt van den Dool-

hof: het eene is geplaatft boven het Ovaale Ven-

fier , en gaat , indien men den fiand van 't Ijg-

haam des Diers in aanmerking neemt, regtftreeks

van vooren agterwaards , maakende een flaauwe

kromte ; de twee anderen komen van deszelfs en-

den af,' en , fchuins voortgaande , vereenigen zy

zig een weinig voor dat zy het midden des Bck-

keneels bereiken , tegenover den famenloop der

overeenkomftige Kanaalen van 't Oor , ter andere

zyde : (zie F/g. lo en ii , </_).

Zodan'g is het maakzel van dit Zintuig, 't welk

men vindt in zulk een klein Dier als de Haagdis.

Uitgezonderd het uitwendige Oor zyn 'er byna

de zeli'de deelen als in de Viervoetige Dieren , of,

ten minfte , deelen , daar mede overeenkomfüg.

Het uitwendige Trommelvlies ontvangt de Klan-

ken en deelt derzelver trillingen mede , zo aan

de Lugt , die in de Kas vervat is , als aan het

Beentje, 't welk voor den Hamer verllrekt, en

aan dat Vlies ftyf is vaft gehegt. Dit Beentje

doet het tweede Beentje , dat 'er aan gewricht

is , beweegen , en door de beweeging van het

Schottekje , aan deszelfs end , doet het Geluid

2yne v/erking op de Gehoorzenuw , welke deii

- Doolhof en de drie Kanaalen van deezc holligheid

bekleedt. Het eenig wee^enlyk verfchil bcftaat

in het gebrek van 't Slakkenhuisje , dat niet ver-

goed
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goed fchynt te worden door eenig ander deel in

dit Dier.

Deeze zelfde gefteldheid van dit Zintuig heb

ik ontmoet in een groot getal Haagdiffen , van

verfcheiderley Soort en Grootte , die door my
onderzogt zyn. Men dient 'er zelfs een goe4 ge-

tal te hebben waargenomen , om alle de gemelde

deelen te kunnen wedervinden , die ligtelyk het

bloote Oog ontfnappen.

De tweede Onderdeeling, die wy gemaakt

hebben van den eerften Rang der Kruipende Die-

ren, bevat de genen , in welken het Werktuig

van 't Gehoor zig uitwendig openbaart , maar,

daar hetzelve met een fynder Huid, dan het ove-

rige des Lighaams , bedekt is. Hier toe behoo-

ren de Padden en Kikvorfchen.

'/ Gehoortu'ig tn de Kikvorfchen.

De KiKvoRscH verfchilt , in den eerften op-

llag, ten aanzien van dit Zintuig, van de Haag-

dis daar in , dat het Trommelvlies zig niet naakt

vertoont. Men ziet alleenlyk uitwendig eenCir-

kelronde Plek , waar op de Huid , die ter deezer

plaarfe dunner is , naauwkeurig fchynt geplakt te

zyn. Deeze Huid wegneemende , zo ontdekt

men het Trommelvlies , dat zeker volmaakt rond,

en Kraakbeenig Plaatje is , CFig. 12. A: F'ig, 13.).

Dit Trommelvlies , aan het zydelyk agterfte deel

van den Kop geplaatft , is redelyk dik, en ver-

V. Deel. toont
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toont zig als gemaakt zynde van rcele Kraakbee-

rige Vezelen , die fchyncn af te komen van den

omtrek en allen naar het midden toe te loopen.

Dit midden (F/g. 12 , B) is witagtiger en op die

plaats is het Beentje van onderen 'er aan gchegt;

zo dat , als men het Trommelvlies vi^egneemt ,

dikvvils in 't midden van hetzelve een Opening

blyft ^ als wanneer hetzelve niet meer uitmaakt dan

een taamelyk breeden Kraakbeenigen Ring , zyn-

de het middelpunt aan het Beentje vaft blyven

zitten. Dit is het gene Oliger Jacob^us,
in zyne Waarneemingen omtrent de Kikvorfchen,

heeft doen denken, dat het Trommelvlies flcgts

beftond uit een Kraakbeenigen Ring. Hy ftelt

tevens een klein uitwendig Gaatje in de Huid

,

boven deczen Ring, 't welk my nooit is voor-

gekomen (*).

Zo dra het Trommelvlies weggenomen is, 0-

penbaaren zig twee zaaken. De eerfte is, dat dit

Kraakbeenig Plaatje niet aan Beenderen gehegt zy,

dan in zyn voorfte gedeelte, alwaar het vaft is

aan de Beenderen van de Bovenkaak ([Fis;. 12,

AB),

(*) Organa, Auditus talen ofiendunt fahricam, In Cranio

utfimque Circulus Offeus , vel ad minimum Cartilagineus ejl,

cui obtenditur eadem fubjlantia Ciitis, quce reliquum Corpus

inveflit. Ita autem Circulum amhit hcec Jub/lantia Cutis

,

membranam Tympano analngam intus latentem invejliens, ut

eperturam £? foraminulum quoddam meatui .Auditoria Jïmile

relinquat. Oliger. Jacob. de Ranis Obfervationes. Paris.

J676. in Oftavo, p. 41.
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A B ) , zynde al het overige niet dan van Banden

gemaakt. Ook kan deeze Ring niet behouden

worden in 't geraamte van den Kop eener Kik-

vorfch ; hy trekt zig weg en men l<;an niet meer

bekennen dan zyn voorfte gedeelte, 't welk fteim-

zel heeft aan de Beenderen. De tweede zaak,

die in de Gehoorkas waar te neemen is , na 't ver-

nielen v^ het Trommelvlies , is het eerfte Been-

tje^ 't welk voor den Hamer verftrekt (Fig. 14,

15, 16 , c, c, c; F/g. 17 en 18, A, A). Dit

Beentje is taamclyk kort en dik: indien men 'c

zelve met een Vergrootglas befchouwt , ziet men

dat het een foort van Driehoekig Trifma gelykt,

welks onderfte end, zynde het breedfte, eindigt met

eene een weinig fchuinfe oppervlakte , die van

binnen zig voegt op het middelpunt van het Trom-

melvlies; verfchillende daar in van de Haagdis,

welker Hamer geplakt enbeflooten is tuffchen de

twee Plaatjes van het Trommelvlies. Het ho-

vende end van dit kleine Beentje houdt niet dan

aan 't andere Beentje ^ waar mede het gewricht

is. Dit laatfte, hoewel langer en dikker dan het

eerfte, zweemt 'er genoegzaam naa, in gedaan-

te (F/g. 14, 15, 16): het is insgelyks driezydig;

het ftrekt zig regtftreeks van 't buitenfte des Oors

binnen waards uit (F/^. 18, A), dwars door de

Gehoorkas , en , aan het end dikker geworden
zynde , fluit hetzelve 't kleine Gat , 't welke de
plaats bekleedt van 't Ovaale Venfter , met een

V. Deel. drie-
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driehoekige oppervlakte (*). Dit Beentje heeft

derhalve geen dun Schottekje,gelyk in de Haag-

dis: alleen is de oppervlakte van het dikfte end ,

't welke het Ovaale Veniter gaat fluiten , bedekt

met een klein Kraakbeen , dat zig gemakkelyk

daar van kan afzonderen , en 't welke de plaats

fchynt te vervullen van het Schotteltje C^^g- 14?

15, 16, a, a, ^). Men begrypt ligt , dat dit

kleine Beentje voor Aambeeld en Stygbcugel moet

. verftrekken.

Wanneer het Ovaale Venlier open is , fehynt

Jiet vry groot te zyn naar de kleinheid deezer Die-

ren (F/^. 19 A, F/g. 20 B). Het is van lang-

ronde figuur ) doch een weinig onregelmaatig. De
holligheid, naar welke hetzelve toegang geeft, is

de laatlle van het Oor; kunnende genoemd wor-

den het Portaal van 't Doolhof. Zy is uitgehold

in een Been , dat men vindt aan 't agcerfte ge-

deelte van 't Bekkencel , ter zyden het Agter-

hoofds-üat, maar een \veinig meer naar vooren*

Het buitenfte van 't Been , 't welk deeze hollig-

heid bevat , verfchaft eenige Onderwerpen van

aanmerking. Boven de holligheid van den Dool-

hof ziet men op dit Been, 't welk 'er het Gewelf

vaa

(*) OLidEU Jacoü^us fpreekt, op de aangehaalde

jjlaats, vnn deeze Beentjes en geeft 'er eene Figuur van.'

doch de Befchryving en Afbeelding zyn beiden gantfch

jiiet naauvvkcurig en men kan 'er de waare gedaante vaa

deeze Beendertjes niet uit leeren.
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van maakt, een Ovaale indrukking , die van mer-

kelyk belang is (F/g. 19, D, Fig. 20, A). De-

zelve wordt aan den omtrek bepaald , door een

flaauweCirkelronde verheffing of Rand (F/g. 20,

E , E) , in welke men een zeer klein Gaatje ge-

waar wordt aan het alleragterfte deel, (F/g. 19,

20, F). Zo aanftonds zullen wy de reden van

dit maakzel nafpooren.

Belangende het binnenfte van 'c Portaal , is de

eerftezaak, welke zig aan 't Gezigt openbaart,

een klein , taamciyk onderfcheiden Gaatje , dat

men vindt in 't allerdiepfte van de holligheid , te-

genover 't Ovaale Venfter , en 't welke in de

Herfenen door-dringt, omtrent een Linie voorly-

ker dan het Agtcrhoofds-Gat. Dit kleme Gaat-

je, gelyk aan 't gene wy reeds in de Haagdiffen

hebben waargenomen, geeft insgelyks' ingang aan

de Gehoor-Zenuw, welker uitbreiding den gant-

fchen Doolhof bekleedt. Het overige der hollig-

heid van het Portaal is vry onregelmaatig , en

heeft niets aanmerkelyks , dan drie Openingen, •

op ongelyke afftanden van elkander geplaatft in 'c

gewelf van het Portaal. Deeze drie kleine Ope-

ningen loopen uit in drie ongelyke Kanaalen , wel-

ke wy de Halfcirkelswyze noemen zviUen , uit

hoofde van hun gebruik en overeenkomft met die

in de Viervoetige Dieren , fchoon zy niet dan

gedeelten van Cirkels maaken. Dit kan men ge-

makkelyk ontdekken , door het openen van die

cirkelronde Verhevenheid, welke wy uitwendig

V. Deel, Y heb-
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hebben aangeweezen CF^g- ^^o» E E): als wan-

neer men ziet , dat dezelve gemaakt zy door een

foort van cirkelrond Kanaal , dat zig op drie plaut-

fen van zyne inwendige oppervlakte opent in het

opperfte van het Portaal , zodanig dat deeze drie

Cirkelftukken als drie Halfcirkelswyze Kanaalen

ibrmeeren. Men kan ze op dcezc wyze aanmer-

ken , of voor één Kanaal houden dat drie Ope-,

ningen heeft. .Deeze Openingen zyn niet even

ver van elkander, en overzulks zyn de deelen van

het Kanaal niet gelyk van grootte: het een is

kleinft j het ander middelmaatig , het derde grootft;

zodanig, dat de plaatzing van deeze drie kleine

Gaatjes de hoekpunten van een regthoekigen Drie-

hoek taamelyk wel afbeeldt.

Behalve deze Openingen is 'er een vierde , klei-

ner, uitwendig (F/^. 19, lo, F, F), daar wy
reeds van gefproken hebben. In verfcheidc Kik-

vorfchen heb ik onderzogt, welk het gebruik mogt

zyn van dit kleine Gaatje , maar de fynheid der

deelen verhinderde my iets daar omtrent te ont-

dekken : miffchien dient hetzelve tot doorgang

van cenig Bloedvat of Zenuw.

Buiten de deelen , die wy hier befchreeven

hebben, en die nabykomen aan de genen , wel-

ken men ziet in veele andere Kruipende Dieren

,

heeft de Kikvorfch een deel, hem in 't byzon-

der eigen , dat ik nog niet gevonden heb dan in

dit Dier alleen. Het is een groote Opening, wel-

ke Tg in de Keel van den Kikvorfch , ^elis ter-

wyl
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\vy\ hy leeft , klaar openbaart , doorgaande tot

in de hoUigheid van den Trommel. Deeze Ope-

ning, welke men de Trompet kan noemen, al-

zo zy voor de Trompet of Buis van Euftachius

vcrftrekt, bevindt zig ter zyde het bovenfte Kaa-

kebeen, een weinig voorlyker dan deszelfs end:

zy heeft de middellyn van byna een e Linie , in

de kleine Kikvorfchen, en is nog wyder in de

groote : het Kanaal , daar zy oorfprong aan geeft

,

is wyd maar zeer kort : zo men 'er een Stylet ia

brengt, komt deszelfs punt agter het Kraakbee-

nige Trommelvlies , en , wanneer men het Trom-

melvlies weggenomen heeft, ziet men insgelyks

deeze groote Opening , die in de Keel uitkomt.

Het fchynt ontwyfelbaar te zyn , of deeze

Opening moet dienen om het Geluid door te ba-

ten tot het binnenfte van 't Oor : het Kraakbee-

nige Trommelvlies der Kikvorfchen verdooft des-

zelfs drilHngen aanmerkelyk : nogthans was 't zel-

ve noodig , om dit zo tedere Werktuig te be-

fchutten in een Dier , dat meer in 't Water leeft

dan op 't Land, en , niet voortgaande dan met her-

liaalde Sprongen, gevaar zou geloopen hebben om
liet Trommelvlies te fcheuren , indien het beftaan

had uit een enkel Vlies, De Natuur heeft der-

halve zulks vergoed , met het formeeren van een

tweede Opening, door welke 't Geluid kan in-

gaan. De Heer Valisnieri is een van de eer-

ften , die, in zyne Befchryving van den Kame-
leon , gcfprolcn heeft van dit focrt van Trompet

,

V. Deïl. Y 2 wei
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wel is waar , niec in de Kikvorfchen , maar in de

Schildpadden en verfchcide foorten van Haagdis-

fen en Slangen (*). Ik heb zo even dit Zintuig

befchreeven in de Haagdiffen , in welken ik zulk

eene Trompet niet kon vinden, hoe naauwkeurig

•ik ook naar dezelve gczogt heb. In de Slangen

heb ik niets gezien dat 'er naar geleek
, ja zelfs

niet in de Padden, die in veel opzigten overeen-

komen met de Kikvorfchen. IVIiflchien zou ze

te vinden zyn ia de Schildpad , die ik nog niet

heb onderzogt. Het is te verwonderen dat dee-

ze Italiaan , Aviens Werk vol is van berispingen

der Franfche Ontleedkundigen , geen zo kenne-

lyk Gat waargenomen hcbbe in de Kikvorfchen

,

•daar hy hetzelve onderftelt te zyn in de Haag-

diffen en Slangen , die het niet hebben : ten an-

deren zyn de aanmerkingen , die hy maakt ten

opzigt van 't Gehoor deezer Dieren, gantfch niet

omftandig. Hy zegt maar een enkel woord van

de Beentjes , zonder te fpreeken van den Dool-

hof en de Halfcirkelswyze Kanaalen, en, na zulk

een befchryving ,
gaat hy over om de Akademie

te befchiddigen van een groot getal misflagen ge-

op-

(*) Ahhiamo ranalogh d'un tale artif.cio , anche ne ramar-

ri nelle Lucertole , e m' Seypemi, i quali tutti banno i fori

operti delle Orrechie nel Fdato , e non el eflerno , dove gli

iaiwo chhifi e fpianati da una Memhrana , &c. V a l L i s n.

lüoria del Cameleonte Africano. In Venezia 1715. Quar-

to. p. 21.
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opperd te hebben , welken wy onderzoeken zul-

len , als wy handelen van 't Werktuig van 't Ge-

hoor in den Kameleon. De eenigftcAutheur ,my
bekend , die van deeze Euftachiaanfche Buis in de

Kikvorfchen gewag heeft gemaakt, is Swammer-

DAM , door wien in 't voorbygaan daar van iets

gezegd wordt , in zyne Hijioris der hjakten (j}'.

^t Gehoonu'ig in Je Padden,

De Padden, die ik in 't byzondcr onder-

zogt heb , zyn de Aard-Padden , waar van in de
Hiftorie der Akademie van 't Jaar 1733 nieldino- \s

gemaakt , onder den naam van Cra^auds Accou-

cJiciirs. 7jJ komen de Kikvorfchen naby, t'en od-

zigt van het maakzel van 't Oor ; weshalve ik

om onnutte herhaalingcn te vermydcn
, ray voor-

naamclyk zal ophouden met de verfchillendhedeu

aan te tekenen, die 'er in 't Gehoortuig van dee-

ze twee foorten van Dieren zyn.

Wy hebben gezien , hoe de Kikvorfch een vry
kcnnelyk uitwendig merkteken van 't Gehoor
heeft : want het Kraakbecnig Trommelvlies is diert

tv-

(t) In Pifcibtis, multisq'^e aliis yinimmt'tbus , modo diUk
Orj^ana invenire quoque penUfficik eft ; quandoquidem ea ntit-

lo penhus foramins externe pafent. Sic in Cbamekonls objer-

i-avi ojlitim Organi Auditiis intra Os aperiri , quad ipfum
etiam in Rana obtinet. S w a m m e r d a ai liiblia Naturx

,

feu Hiüor. Infekt. LeiJs 1738. Fol. Tom. U. p. 499.

V. DïEz. Y 3
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tegen de Huid aan geplakt , 't gene op dcczc

plaats eene ronde indrukking voortbrengt. Met
(de Padden is 't niet even zo gePccld : deczc Die-

ren hebben geen Kraakbeenig Trommelvlies : de

Huid bedekt de plaats van 't Oor , even als in

de Kikvorfchen, maar men ziet uitwendig niets

dan ecneCirkelronde verhevenheid (Pl. XXXVI.
Tig. 2.2.)? zonder dat de Huid gefpannen zy: de~

zelve wykt, in tegendeel, gemakkelyk voor de

drukking op de plaats , daar deeze verhevenheid

is. Als men de Huid weggenomen heeft, wordt

men het Trommelvlies gewaar (F;^. 21 , «), 't

welke by uitftek fyn en teder is, en zig dikwils

met dezelve te gelyk laat wegneemen. De Ope-

ning, welke van dit Trommelvlies bedekt wordt,

is niet van Beenderen gemaakt, dan in het voor-

ftc deel ; al het overige vindt men omringd met

een Band, die het andere gedeelte van de Ope-

ning fluit en de Cirkelswyze verhevenheid maakt,

welke zig uitwendig voordoet. Het Gchoorgat

heeft derhalve uitfpringende en verheven Ran-

den : het is geplaatft aan het agterfte van het

Hoofd , agtcr het Oog en de Geleding der Kaa-

ken (Fig. 22). In 't midden van die Opening

wordt men gewaar het uiterfte end of gedeelte

van het Beentje, 't welk de plaats bekleedt van

Hamer; zynde niet vaft gehcgt aan de Beende-

ren , die den omtrek maaken van de Opening

,

niaar alleenlyk aan het Trommelvlies , gvpn als in

de
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^c Kikvorfchen , en het is 'er ilegt s aan gejlakc

©r tegen aan gevoegd.

De hoUighcid van den Trommel is groot, mees-

tendecls gemaakt door Bandagtige Vliezen
, ge-

lyk in de Kikvorfchen. Het eenig aanmerkelyk

verfchil beftaat daar in , dat de wyde Trompet,

welke wy in deeze Dieren waargenomen hebben

,

in de Padden niet gevonden wordt. Ik dagt dat

''er zekerlyk iets in dezclven moeft zyn , 'c welk

naar die Trompet zweemde , en uit dien hoofde

heb ik 'er zeer vcelcn ondcrzogt, doch nooit ee-

nigc Opening kunnen ontdekken , die aan de hei-

ligheid van den Trommel gcmcenfchap gaf met de

Keel. Dit verfchil , egter , 't welk in den eer-

ftcn opflag zonderling voorkomt in Dieren , die zo

overeenkomftigzynvan gedaante, zal minder ver-

wondering baaren , wanneer men let op de ver-

ichillendheid van het Trommelvlies in dezclven.

-De Kikvorfchen hebben het Kraakbcenig en dik,

waar door het moeielyker doorgang aan 't Geluid

geeft ; dat der Padden , in tegendeel, is zeer fyn

en teder , kunnende bygevolg , fchoon bedekt

zynde met de Huid
,
gemakkelyk de indrukking

ontvangen van de Golvingen der Lugt; dit Werk-
tuig alleen is haar genoegzaam , zonder dat het

noodig heeft door de Trompet geholpen te wor-

den, welke in de Kikvorfchen dient om de Klan-

ken in te laaten.

Het Gehoorbeentje , Vs^aar van een gedeelte

zig in de opening van de Gehoorkas openbaart,

V. Deel. Y 4 " ge--
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gelykt naar dat der Kikvorfchen door zyne ftand-

plaacs en ftrekking ; het verfchik 'er alleen van

door zyn maakzel. Voor eerft : het heeft gecne

drie kanten
,
gelyk dat, maar is genoegzaam rond

(zie F/g. 2,3 , 24); het gedeelte, dat zig aan 't

Trommelvlies gaat plakken QF/g. 24, «), is niet

zo zeer onderfcheiden van 't overige van dit

Beentje, hoewel het 'er kan atgefcheiden wor-

den , en het fchynt niet gewricht te zyn met het

andere gedeelte, maar alleen daar aan gehcgt door

middel van een LufTchenkümend Kraakbeentje,

Ten anderen : het Lighaam van dit Beentje , 't

welk de plaats van Aambeeld bekleedt , heeft een

taamelyk groot Uitwas voorby zyn midden, in

't naderen aan het Ovaalc Venlter QFig ii\^hcd^.

Einde/yk; d'ii Beentje eindigt met een Kraakbce-

nig Schottcltjc, dat doorfchynendc is C<^), ter-

wyl het overige Been blyft. Dit Schottckje of

Plaatje is zeer groot , naar de andere Lighaams-

dcelen te rekenen , en ik heb het in geen ander van

de Kruipende Dieren, volgens die evenredigheid,

zo groot gevonden ; het fcheidt zig gemakkelyk

af van 't overige van het Beentje, en 't is zeer

moeijelyk ze beiden te gelyk weg ic ncemen. -De

gedaante belangende, is het effen en een weinig

hol aan de zyde die het Portaal fluit (F/g. 25,26),

maar aan de andere zyde verkleint het een wei-

nig : invoegen dat hetzelve, afgefcheiden zynde

van 't overige van het Beentje , taamelyk wel

een geknotten Kegel vertoont 5 waar van de zy-

den
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den flegts een weinig naar het midden ingedrukt

zyn CFig- 27)-

Het Beentje weggenomen zynde, openbaart

zig het Ovaale Venlter (_F/g. iS, a; F'ig. 29 , c;

F}g. 30, ö). Dit is ook zeer groot, van dezelf-

de gedaante als het Schottekje , 'c welk 'er in

floot, en omringd met randen die een weinig ver-

heven zyn (Fig. 28, ^). Het geeft toegang in

het Portaal, dat redelyk groot is, verbeeldende

een Ovaale holligheid, breeder dan diep, t'ecnc-

raaal gclykformig aan het Doolhof van den Kik-

vorfch. Men ontdekt 'er een Gat, 't welk door-

gang geeft aan de Gehoorzenuw , en de Ovaale

indrukking aan 't buitenfte van 't Been (Fi5-..2o,

^0, welke omgeven is met een cirkelrond Ka-
naal {Fig. 29, a-, Fig. 30, bbb^, 't welk zig

op drie plaatfen opent door Openingen in 't ge-

welf van 't Fortaal, maakende dus drie Cirkel-

deelcn. Het eenigfte verfchil , dat ik waargeno-

men heb , is ten opzigt der uitwendige Opening

van het rondgaande' Kanaal , deu^elke men in dsa

Kikvorfch vindt aan 't agterfte gedeelte , en in

de Fadden aan het voorf.e end (F/^. 29, e; F/g.

Uit deeze befchryving ziet men , hoe veel ovcr-

cenkomft 'er zy in het Werktuig van 't Gehoor
deczer beide Dieren. Daar zyn geen weczent-
lyke verfchillen dan in het Trommelvlies, en in'

de Trompet of Buis van Eudachius , welke niet

gevonden wordt dan in de Kikvorfchen : want
V. Peel y ^ dy
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üc kleine vciTcheidenhcid , welke ik heb waarge-

nomen in de gedaante van het Beentje en de

plaatzing van 't uitwendige Gat van 't Gewelf

des Portaals , komt my van weinig belang voor.

Verder hebben deeze Dieren , de Kikvorfch en

Pad , het Werktuig van 't Gehoor zeer groot en

zeer kenbaar naar hunne grootte te rekenen : daar-

enboven zyn het de genen , onder de Kruipende

Dieren , in welken men decze kleine deelen ge-

raakkelykft naa kan gaan : want men vindt de

Slaapbeenderen week en Kraakbeenig als de Die-

ren verfch zyn , hoe hard en Beenig zy zig ook

in de Geraamten vertoonen.

Dus komen wy dan tot onzen tweeden Rang

der Kruipende Dieren ; waar van de eerftc On-

derdeeling de zodanigen begrypt , die geen uit-

wendig merkteken hebben van Ooren,maar niet-

temin met Becndertjcs zyn voorzien, gelyk de

Adder en verfcheide foorten van Slangen, Ik zal

met den Blindflang beginnen , als waar in de

Werktuigen van 't Gehoor naaft komen aan die

der reeds onderzogte Dieren , en die als een mid-

dclfoort fchynt te zyn tulTchen deeze en de an-

dere Slangen. i

'/ Gehonit'tg in de Bllndjlangen.

De Blindslang (Ctecilia) heeft geen uit-

wendig blyk van Oorcn. De gefchubde Huid van

iiit Dier is overal de zelfde, en, op de plaats,

daar
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daar zy het Oor bedekt , evcu dik en hard als op

al het overige van 't Lighaam. Als men deeze

Huid wegneemt aan het agterfte van den Kop,

alwaar zig het Gehoortuig bevindt in alle Krui-

pende Dieren , zo befpeurt men in 't eerft niet

dan eenige Vliezen en verfcheide Spieragtige Ve-

zelen, lamengevoegd met veel Vet. Voorts is

'er geen blyk, noch teken van een Gehoortuig;

zo dat men haalt denken zou , dat dit Dier t'ee-

nemaal geen Gehoor had , 't welk my gebeurd is

toen ik een Blindflang de eerfte maal ondcrzogt.

Toen hield ik my aan die uitwendige fchyn, zon-

der verder nafpooring : maar , als men de Spierag-

tige Vezelen weggenomen heeft , zo openbaart

zig eindelyk dit Zintuig.

Het Trommelvlies is in den Blindflang zeer

fyn en heeft de breedte van niet meer dan een

twaalfde Duims (Pl. XXXVI. Fig. 31). Het-

zelve komt , na het wegneemen van die Veze-

len , eerft voor 't oog , en , met een Vergroot-

glas befchouwd zynde , ontdekt men een klein

Beentje, 't welk daar aan is gehegt. Dit kleine

Beentje, meer Kraakbeenig zynde dan Beenig,

komt af van het bovenfte en agterfte gedeelte des

rands van de Opening , die het Trommelvlies be-

paalt, en, fchuins voortgaande , eindigt het, in

't nederdaalen , aan het middelfte deel van dit Vlies

CP^g- 33.» c\ F/g. 36, <z). De holligheid van de

Gehoorkas is in dit Kruipende Dier, even ge^yk

In de genen dje wy reeds befchouwd hebben, ten

V. Deel. deels
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deele door Beenderen , ten dcele door Vliezen en

Banden bepaald : hen voorfte gedeelte is Beenig,

en deezc Beenderen manken de Opening van de

Kas , van d^e plaats daar het eerfte Kraakbeenig

Beentje afkomt, tot aan het midden van 'c ondertte

deel,meer dan een halven Cirkelbefchryvende. Aan

deczen Beenigen rand ziet men ecne verdubbe-

ling, w^elke denzelvendoet toefchynen als famen-

gcilcld zynde uit twee Plaaten , waar van de

binnenfte voorby de buitenftc fchiet. Dit kan men

gemakkclyker begrypen uit het inzien der Af-

beelding van dit Lighaamsdeel (F/g. 33).

In de holligheid van den Trommel is vervat

het andere Beentje ofSchottelbeentje, zynde met

zyn Steel aan het eerfte gehegt , een weinig van

het end af (zie Ffg. 32 en F^g. 36). Het is my
niet doenlyk geweeft, te ontdekken, of deeze

aanhegting een waare Geleding zy; alzo deeze

Been der tjes ongemeen dun voorkomen in den

Blindflaiig , die den Kop zeer klein heeft , en

naauwlyks dan door behulp van een Vergrootglas

befchouwd kunnen worden. Van deeze' aanheg-

ting of Geleding af, gaat dit tweede Gehoor-

becntje al opklimmende verder in de Kas (F/g.

36, ö), en eindigt met een redelyk groot Schot-

tekjc, 't welk de Opening van. het Portaal, of

het Qvaale'Venfter, fluit. Het lighaam van dit

Beentje maakt, in zynen voortgang, een dubbe-

le kromte, als een S, die in 't klein genoegzaam

iiwccmi: naar de figuur' der Sleut^lbeenderen in

c
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den Menfch (zie Fig. 34, 35). Het Schottel-

tje fcheidt zig van die Beentje niet gemakkelyk

af, verfchillende daar in van die der reeds be-

fchreevene Kruipende Dieren.

Het Ovaale Venller , van de zelfde gedaante

als dit Beentje , is zeer klein ; men kan 'er naauw-

lyks het end van een Hoofdhairtje in krygen. Het-

zelve geeft toegang naar het Portaal ^ 't gQQn

langwerpig en vry groot is , ten aanzien der klein-

heid van dit geheele Werktuig. Van binnen is

deszelfs holiigheid bekleed met een foort van wit-

agtig Slym , zynde de uitbreiding van de Gehoor-

zenuw, welker inkomfte men gewaar wordt in

het diepfte van 't Portaal, door een klein Gaatje,

dat naar de Herfenen loopt. Buiten dit kleine

Gaatje heb ik niets aanmerkelyks waargenomen

in dit agterfte gedeelte van het Oor: ik heb geen

één halfcirkelswys' Kanaal gevonden in 't gewelf

van het Portaal, welk een moeite ik ook daar toe

aanwendde. Nogthans zou ik niet willen ver-

zekeren, dat 'er geen zy in dit Dier: de over-

eenkomft van hetzelve met de Haagdis ten opzigt

van'tGehoortuig, kon billyk doen denken dat ze

'er moeften zyn : des ik liever beken , dat de

kleinheid van deeze deelen my verhinderd heeft

dezelven te ontdekken.

'/ Gehoo)tu'ig in de Adders.

In de Adder legt het Werktuig van 't Ge-

V. Deel. hoor
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hoor nog dieper en 'oedckcer dan in dcii Blind-

(lang. Men kan 'er niet alleen uitwendig geen

blyk van vinden , maar moet heczclve gaan op-

zoeken onder Spieren en zelfs onder Beende*

ren.

De Iluld weggenomen zyndc , vindc men een

groot getal Spieren, dienende om de Kaaken te

beweegen: welke beweeging aan dit Dier by-

zonder eigen en door eenige Autheuren omftan-

dig befchreeveii is. Onder deeze Spieren wordt

men het Gehoorbeentjc gewaar, dat nog bedekt

is met een klein Beentje, 't welk de Kaakebee-

nen, zo wel het bovenfte als het onderde , fteimt,

en met dezelven een foort van Wip of Hefboom
maakt. Van Trommelvlies of Gehoorgat vindt

men het allerminfte niet , dat 'er naar zweemt,

in de Adder ; zo dat van de drie deelen , die

wy in het Oor hebben onderfcheiden , twee aan

dit Dier t'eenemaal ontbreeken ; naamelyk het

uitwendige Oor, [daar de Oorgang mede onder

begreepen is,] en de hoUigheid van den Trom-

mel. De laatfte van de drie is 'er alleen , te weeten

het Portaal. Niettemin hebben de Adders een

Gchoorbeentje , 't welk zweemt naar dat der

andere Kruipende Dieren. Dit Beentje (Pl.

XXXVI. F/g. 38,0) is lang en dun , aan 't eenc

ftud met een Schotteltje (1,1,1,1), aan ''t an-

dere end uitloopende in een Kraakbeentje (3,3,3)

,

't welk eindigt by het Been dat de Kaakbeende-

ren fteunt (F/^. 37, B; F/g. 39, C)j zodanig,

dat
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dat men dit Beentje fcheiden kari in drie deelen,

het Schottcltjc, het Steekje , en het voorfte deel,

't welk als een Kraakbeenig Beentje maakt , af-

gcfcheiden van het eerfte, en met hetzelve ge-

wricht. Van dit Kraakbeentje gaat een brccde

Band af, die zig valt maakt aan het Been, 't welk
de Kaak fteunt , en deeze twee deelen famen-

Yoegt door een genoegzaam fterk Verband , maar

't welk tevens flap genoeg is, dat het eene zig be-

weegen kan zonder het andere. Behalve deezen

Band gaan van het Vlies , 't welke het Beentje

omkleedt , en aan hetzelve voor een Beenvlies

verftrekt , nog vcrfcheide Bandagtige Draaden

af, die voortloopen tuffchen de Spieren , met wel-

ken dit Werktuig bedekt is, en daar in fchynen

te verdwynen ; ten minfte heb ik ze , wegens
haare uiterfte fynheid , niet verder kunnen vol-

gen. Ik twyfel egter niet , of de meeften dee-

zer Draaden komen tot aan de Huid van het

Dier, invoegen dat zy dienen kunnen tot de be-

weeging van het Beentje. De Huid moet het

werk doen van een Trommelvlies^ cndeBecnder-

tjes zyn 'er niet onmiddelyk, maar door tuffchen

-

komftc van veele Bandagtige Draaden, aan gehcgt.

Het gemelde Beentje loopt een weinig fchuins

naar vooren (Fig. 39, B; Frg. 27,B), en gaat

met zyn Schotteltje een Opening fluiten , welke
aan -'t agtcrfte deel van 't Bekkeneel is , en die

nien het Ovaale Venfter noemen kan (F/g, 37,
E; Fig- 39j A). Dit Gat, ten naaften byrond

\ . Dl. EL. YJin
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van gedaante
,

geeft toegang naar de holligheid

van het Portaal , welke vry onregelmaatig is.

Men befpeurt aldaar, aan het onderde gedeelte,

tegenover het Ovaale Vcnfter , eenc Opening

,

welker Randen uitfpringende zyn, en die, door-

gaande tot in de lïerfenen, de Gehoorzenuw in-

laat. In het bovenfte gedeelte is een vry aan-

merkelyke indrukking, zodanig dat het bovenfte

van 't Portaal wel eens zo diep fchynt te zyn dan

het onderfte. Van de Halfcirkels vvyze Kanaalen

heb ik geen blyk gezien , noch aan 't Gewelf,

noch in de Wanden van decze Holte : miffchien

neemt de gemelde in drukking den dienft daar

van waar.

Voor 't overige ziet men , uit het gene wy hier

verhaald hebben , dat het Gehoortuig in de Ad-

der veel eenvoudiger en onvolkomener is, dan in

de Kruipende Dieren , die te voorcn van ons be-

fchrceven zyn. Het heeft geen Kas , noch Trom-

melvlies, noch Halfcirkelswyze Kanaalen : men

vindt 'er alleenlyk een Portaal en Beentjes : bo-

vendien fchynen deeze , door hunne plaatzing,

maar maatii^ bekwaam om het Geluid toe te laa-

ten , en 't zelve mede te deelen aan de Gehoor-

zenuw.

'^ Gehoortuis; in de Shnzen.

Tuffchen de Slangen en de Adders is zo

Weinig verfchil ten opzigt van het Werktuig van
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*t Gehoor , dat ik dajir van weinig zal behoeven

te zeggen. In decze vindt men , zo min als in

die, eenig uitwendig blyk van 't Oor; geen te-

ken in noch Opening van de Huid. Wanneer

men de Huid weggenomen heeft , zo komen ver-

fcheide laagen van Spieren voor 't oog, en onder

deezc openbaart zig 't Been, dat de beide Kaaken

fteunt
,
gelyk in de Adders. Onder het inwen-

dige gedeelte van dit Been vindt men het Gé-

hoorbeentje, 't welk,^ even als in de Adder, fa-

mengefteld is uit drie deelen: eerft een klein Been-

tje, van 't Beenvlies afgefcheiden , Waarvanee-

nige Bandagtige Draaden afgaan : ten tweeden de

fteel van 't Schottelbeentje , zynde lang en dun,

byna egaal en rond in zyne geheele langte , en

ftrekkende van agteren voorwaards : eindelykhéc

derde of Schotteltje j 't Welk het Ovaale Venftér

fluit, dat toegang geeft naar een Portaal, vol-

maakt gclykcnde naar dat van de Adder, en waür

in men ook niets befpeurt dan het Gat van de Gé-

hoorzenuw , zonder eenig Halfcirkelswys' Ka-
naal. Het enkele verfchil , dat ik in dit opzigt

tuflchén deeze Dieren waargenomen heb , beftait

daar in, dat de indrukking boven a:anhét Portaal

my in den Slang minder diep toefchcen.

Na dat ik de Slangen van dit L.and onderzogt

"had, gaf de Heer Jusïtieu, Mede-Lid van de

Akademie der Weetenfchappen, aan wien ik veel

andere verpligcingen heb , my twee Koppen vaïi

groot e Aüatifche Slangen , die ^ van voore'n éf

V. Deel. Z tot
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tot aan het agterfte end van 't Bekkeneel, wd
zes Duimen lang waren. De Slangen , waar van

deeze Koppen zyn genomen , behoorden insgelyks

tot het Geflagt der Coluhres : ik heb 'er ook de

zelfde deelen en 't zelfde Werktuig van 't Ge-

hoor in gevonden, als in onze Slangen, maar al-

les veel grooter •, 't welk my gelegenheid gaf om
eenige nieuwe aanmerkingen te maaken over 't

Gehoortuig van deeze Dieren. In de eerjle flaats:

het kleine Beentje ,
(dat ik gemeenlykft het

Kraakbeenig Beentje noem , om dat het minder

hard is van zelfftandigheid dan het Schottelbeen-

tje,) fchynt in deeze Dieren niets dan een enkel

Kraakbeenig aanhangzcl te zyn, van welks Vlies

de Bandagtigc Draaden afkomen , waar van wy
gefpruken hebben. Inderdaad, wanneer men het

maakzel van het Oor in de Adder en den Slang

nagaat , zal men zien , dat het deeze Dieren niet

noodig ware een Kraakbeenig Beentje te hebben

,

van de zelfde gedaante als in de andere Kruipen»

de Dieren , en gewricht met het andere Been-

tje ; alzo 'er in den Slang geen Trommelvlies is

,

waar aan het zig kon plakken. Een enkel Kraak-

beenig aanhangzel was genoeg om de Banden

fleunzcl te geeven , daar , in tegendeel , in de

Dieren, die een Trommelvlies hebben , dit Been-

tje daar aan vaft is en anders moet van maakzel

zyn ,
gelyk wy hebben aangetoond in de Haag-

diffen, Padden, Kikvorfchen en Blindflang: al-

waar het den dienfl doet van deniteel des Hamers
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in de Viervoetige Dieren. Ten anderen-^ is dé

fteel van liet Schottelbeentje in de Slangen van d'e

Kufl: van Eoromandel zeer groot ^ hebbende de

langte van wel een half Duim: men ziet duidelyfc

dat deeze Steel effen zy, genoegzaam rond, zeer

"weinig gekromd en met een Beenvlies bekleed
;

maar men ziet ook klaar , dat hy niet één ftuk

uitmaakt met het Sehotteltje. Dit is een byzon-

der Lighaamsdeel , zynde gewricht met het an-

dere , waar op het eene Scharnier -beweeging

heeft : de figuur is niet rond noch ovaal ^ maar

komt naaft aan eene onregelmaatig driehoekige

;

een der zyden is langer, de andere middelmaa-

tig , de derde kortfr van allen : de vlakte ftaat

een weinig hol. Het Portaal belangende, heb ik-

niets meer in dezelven ontdekt , dan in de Slan-

gen van ons Land.- Ik onderzogt zorgvuldige of

de indrukking , die aan 't bovenfle van den bodem
gevonden wordt, gelyk in de Adder ^ ook ein-

digde aan eenige Opening of Halfcirkelswys' Ka-
naal; doch ik heb niets daar van kunnen vinden:

dlecnlyk bemerkte ik, dat deeze indrukking lan-

ger uitliep afin het voorflre deel en daar een klein

blind holletje maakte j zonder uitgang. Aangaan-

de de Banden , die van het uitérfte van 't Been-

tje afkomen , en buitenwaafds voortloopen : de-

zelven heb ik getr«gt te volgen in deeze Dieren,-

en ik -heb gezien, dat deeze Draaden, die afko-

Inen van het Beenvlies van 't Beentje , en düar Vaiï

een verlangzel fchynen te zyn , doordringen tus-

V, DïÊL. % Si, Mi^n
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fclien delaagen van Spieragtige Vezelen , alwaar

zy zig in verfcheide takken verdeden : ik heb ze

gevolgd tot aan de allerbuitenfte laagen van Spie-

ren, doch nooit befpeurd dat zy de Huid bereik-

ten. Mürcbien zal de weeking deezer Koppen

oorzaak zyn gevveeft van 't afbreeken der aller-

fynfte endjes van deeze Draaden.

Een der zaaken , egter , die ik met de aller-

grootlle oplettendheid in deeze groote Slangekop-

pen nagefpoord heb, was de Trompet van Eu-

llachius, of het voorgewende Gat van Valis-

NiÉRi. Deeze Authcur erkent die Buis in de

Adders , Slangen en Serpenten , in welken ik de-

zelve vrugteloos had opgczogt: nogthans fchcen

my 't Gezag van Valisniéri van eenig gev^^igt

te zyn. Hy verzekerde dezelve te hebben g.c-

zien , en ik vreesde , dat ik my bedroogen had.

Zulke groote Koppen gaven my gelegenheid ^ om

dit nader en naauwkeuriger , ware 't mogelyk

,

te onderzoeken : maar , welke nafpooringen ik

ook in *t werk ilelde , ik heb geen het minde blyk

van deeze Trompet kunnen ontdekken , en ik

meen te kunnen verzekeren j dat zy in de Slan-

gen niet is te vinden. Ten anderen ; waar zou

zy ook van daan kunnen komen? Deeze Dieren

hebben geen holligheid van den Trommel : zy

hebben niet dan een zeer eenvoudig Portaal , en

kunnen derhalve zodanig een Trompet niet heb-

ben , welke behooren zou tot de Gehoorkas, die

hun ontbreekt. Het is waar, dat het Werktuig

van
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vnn deeze Dieren niet zeer bekwaam fchynt te

zjn om 't Geluid in zyn geheele kragt te ont-

vangen, en dat de Trompet wel gediend kon

hebben om dit gebrek te vervullen : maar miffchicn

heeft de Natuur daar in voorzien door andere

Middelen, die ons onbekend zyn?

De laatfte Onderdceling , die wy gemaakt heb-

ben van de Kruipende Dieren , begrypt de ge-

nen, die, geen uitwendig merkteken hebbende

van 't Oor, de Gehoorbcentjes miflenj ten min-

fte zodanige Gehoorbcentjes, als de andere Die-

ren hebben , maar die voorzien zyn met Halfcir-

kelswyze Kanaalen. .
Hier toe behoort de Wa-

ter-Salamander pn de Roch.

'/ Gehoortiag :n den Water-Salamander.

Inden Water -Salamander is niet alleerj

geen uitwendig blyk van het Gehoortuig, maar

men kan hetzelve 'er naauwlyks door de Ontlce-

dlng in ontdekken. Men moet wel kundig zyn
van de plaats , daar 't zelve legt , om de ecrfte

maal daar toe te komen. Dit Werktuig zit ver-

borgen onder vcrfcheidc Spieren en onder 't Been
van de Or^erkaak : het is niet , dan na dezelvcn

weggenomen te hebben , dat men het gewaar

Avordt. Zeer naauwkeurig agt geevende op hef

agter-end van 't Bekkeneel aan de zyde, ontdekt

men een taamelyk groote cirkelrpnde Opening,

jiiaar zeer digt geflooten met een Beenig Schot-

V, Peel. % 3 teltje^
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teltje , zonder Steekje of Handvatzel en van ovaa-

le figuur (Fl XXXVI. Fig. 40). Zie daar he^

eeniglte Gehoorbeentje , dat ii den Water-Sala-

mander te vinden is. Dit DicT heett derhalve,

even gelyk de Slangen, geen uitwendig Oor,

geen hoiligheid van den TrOiDrael noch Trommel-

vlies •, maar alleen de derde hoiligheid van het

Oor, te v^^eeten den Doolhof: het heeft zelfs zo-

danig een Schottelbeentje niet, als de Adders en

Slangen hebben.

Het Scliotteltje weggenomen zynde, bevindt

men dat de Opening, welke hetzelve floot, ovaal

zy C-^^^- 41? A}? en dat dezelve toegang geeft

naar de heiligheid van den Doolhoof, die taarae-

lyk groot is voor een zo klein Dier. Het Por-

taal isj gelyk in de andere Kruipende Dieren,

bekleed met een witagtig Slym, d^ uitbreiding

zynde van de Gehoorzcnuw : maar, bovendien,

is deeze hoiligheid nog gevuld met eene witte

Stof, die harder is, en naar Styfzel gelykt in een

verfch gedood Dier : gedroogd zynde , wordt

dezelve hard , necmende de gedaante en vaftheid

aan van K;ilk , die een weinig Zandig is. Als

men ze, verfch zynde, kneuft, vertoont zy zig

zeer fchoon wit. Deeze Stof komt onmiddclyk

voor 't oog, zo dra men het Ovanlc Venfter door

't wegneemen van het Schottckjc geopend heeft,

en, uit het Portaal gehaald zynde, heeft zy de figuur

van een Vergrootglaasje. Ik heb in een zo klein

Pier, al? de Salamander j niet kunnen ontdekken

,

of
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of dit Kalkagtig Lensje , met cenige Vliezen of

Banden j gehegt ware aan de wanden van het Por-

taal; maar de overeenkomftigheid, welke 'er is

nilTchcn dit en andere Kruipende Dieren , die

grooter van Lighflam zyn , alwaar ik ecne derge-

lyke Stotfe heb ontmoet , doet my denken , dat

'er zodanige aanhegting moet plaats hebben. Het

is niet, dan na het Portaal ontlaft te hebben van

deezc Stoffe , dat men deszclfs inwendige deelen

befchouwen kan. Alsdan vindt men 'er drie aan-

raerkelyke Zaaken : eerjlelyk , een klein Gat in

^t diepfte van hetzelve , tegen het Ovaale Venfter

over , daar de Gchoorzenuw in het Portaal komt

;

want dit Gat gaat door naar de Herfenen : ten

tueeden , een taamelyk groote indrukking beven

deeze Opening, uitgehold in het bovenfte van 'c

diepfte van het Portaal , en gelyk aan die wy in

de Slangen gevonden hebben : eindelyk, ten der-

den ^ vier Openingen in 't Gewelf van het Por-

taal ; van welke vier Openingen twee zyn aan

het voorftc deel van het Gewelf, en twee aan

het agtcrfte deel. Deeze laatfte Openingen zyn

digter aan elkander dan de twee voorlykfte: zy
dienen alle vier tot uitgangen van tv/ee Halfcir-

kelswyze Kanaalcn, een voorfte (F;^. 41 , B>
met zyne kromte naar 't Ovaale Venfter gekeerd

;

een agterfte (C), 't welk zeer kort is: zy Haan

regt tegen elkander over en maaken twee deelen

van een taamelyk regelmaatigen Cirkel uit, v/aar

yan het overige alleealyk beftaat uit een indruk-

V. P^e;-, % ^ i<;ing
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ting in 't binnenfte van 't Gewelf des Portaals
^

die uitwendig met de Kanaalen ccne Cirlcelronde

Verhevenheid maakt , welke zig klaar aan 't bloo-

te oog vertoont (D, D}. Als men deeze Ver-

hevenheid van buiten opent , ontdekt men ge-

raakkelyk de plaats der twee Kanaalen , aan der-

zelvÊr binnenfte Wanden , die overblyven,

?/ Gehoortujg m de Roch.

Het laatfte I)ier , waar mede ik myne vierde

Qnderdeeling der Kruipende Dieren eindig, is

de RocH. Het Werktuig van 't Gehoor is in

dit Dier in 't allerminfte niet uitwendig kenbaar,

en deszelfs ingang kan men niet gcmakkelyk vin-

den. Dezelve, onder de Spieren bedekt zynde

,

is geplaatft digt by de Knokkels , die tot Gele-

ding van den Kop op 't eprfte Wervelbeen die-

nen , aan dcrzelver uitwendige zyde (zie Pe.

XXXVI. F/g. 43, A en D). Deeze Opening is

taamelyk groot , maar met Pcesagtige Banden ge-

flooten 5 d:c, niet gpmakkclyk te onderfcheidcn

zynde van het Kraakbeen , waar uit het Bekke-

neel bcftaat , dezelve moeijelyk te vinden maa-

lden. Zy geeft regt toegang paar het Portaal,

dienende tevens tot Gehoorgat , en zo wel tot

het Ronde als Qvaale Venfier ; invoegen de Roch

,

even gclyk de Water Salamander, geen uitwen-

dig blyk van het Gehoortuig , noch Kas , noch

Tromniplvlips 5,
noch Beentje heeft , maar alleen-
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iyk de derde hollighcid of Doolhof. Niette-

génftaande deeze fchynbaare eenvoudigheid vaq..

het Werktuig, moet men bekennen, dat het Oor

van de Roch zeer famengefteld is , en verfcheide

yan deszelfs deelen ontfnappen de eerfte befchou-

"vving. Het is zelfs moeijelyk daar van een naauw-

keurige befchryving te doen, die geraakkelyk

te verftaan zy ; zonder den Kop van het Dier on-

der 't oog te hebben : des ik tragten zal zulks te

vergoeden door een zo klaar en omltandig berigt

daar van te geeven, als doenlyk zy, en door de

Afbeelding , na de toebereiding daar yan ge-

maakt.

De uitwendige Opening van het Oor, die zig

bevindt aan de zyde van den Knokkel, fchync

enkeld en eenvoudig te zyn ; maar , dezelve bin-

nenwaards volgende , ziet men dat zy oorlprong

geeft aan twee Kanaalen , van welken 't een e

zeer kort is, dringende in de holligheid van het

Portaal door , met eene lange onregelmaatigq

Spleet, waar yan de tanden als ingefchcurd zyn;

het andere langer, 't welke, onder den Knokkel

voortgaande, in het Bekkeneel doordringt met

cene bykans cirkelronde Opening, een weinig

voorlyker dan de randen van het Agterhoofdsgat

CF/g. 43, A enB). Dit laatfte Kanaal gccfc

doorgang aan een Zenuw, die in den Doolhof te-

rug keert : zynde de holligheid , in welke zy door-

dringt, groot, onregelmaatig, langer dan breed

,

V. Deel. ^ c ve^^'
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vervuld met uitfteekzels en indrukkingen (^Fig,

44, A, B>
Het eerfte dat men in 't Portaal, hetzelve ope-

nende, waarneemt, is een wit Ligliaam,'t v^elk

van WiLLUGHBY Klieragtig gehceten wordt,

fchoon het in geenen deele naar een Klier gelykt.

Het is van grootte als een Erwt, in een middel-

niaatigc Roch ; rond van gedaante , doch een wei-

nig langvvTerpig: uit het verfche Dier genomen

7.ynde
,
gelykt het naar Styfzel en wordt gemak-

kelyk ontbonden ; maar , droogende , krygt het

vaftheid , en blyft altyd Ichoon wit van koleur.

Deeze witte Stof, die waargenomen en befchree-

ven is door verfcheidc Autheuren , en in 't by-

zondcr door den Heer Klein (*), wordt in 't

midden van het Portaal opgehouden door verfchei-

tle verlangzeien van het Vlies, v/aar mede zy is

om-

(*) Cranii parte deteS.a
, quam f-ufpicabar fedsm Orp^ano-

rum /luiitus , loco J^'eficiilce , qiut maxime diaphnna in Pifci-

bus Spinojis efl , offendi lieticulum quoddam fubtile , expan-

fum, telo Erucarum confufo quodammodo Jimile , fub quo La'

pilli j quos ad Orgav.a Aiiditus pcrtinere rebr
, Jeje mani-

fejlaiant.

Ex al'.ero Capite Lapillos ipfos folvens , ecc? Experimenttim

improvijum • quippe inter Di^n'nos ped^tentim Jolvebatur Jic

diüus Lapülus major, in fubjlavtiavi JpijJamerAo coloris albi

Pi£torum quamjimiilimam fiiccejftve abiens, Hinc ejl qiiod

intnBos reliquerim mteros , iit fitinn eüvnndem nattirnlen ex-

Inbere intsgnim '-nibi vianeret. Klrin. Hifi. Pifciiini pro*

movend. MiUus primus, de Pifcium auditu. Qsdani, I74q.

jn (^uaito- p. 24.
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pnnvonden , die zig aan de Wanden hegten : ik

heb 'er vyf voornaame waargenomen. Het zou

welfchynen, dat deeze Stol voor Gehoorbeentje

in de Roch vcrftrelste, alzo 'er geen ander is: dit

durf ik egter niet verzekeren , hoewel ik reden

meen te hebben om het te denken uit de gelyk-

formigheid , die 'er is tuffchen dit foort van Been-

tje en de zogenaamde Steentjes van '/ Bekkeneel d^r

Viifchen^ die daar van de plaats bekleeden.

Het overige van de hollighcid is daarenboven

bekleed met eene witte , Slymagcige en weeke
Stoffe, zynde de uitlprciding van de Gehoorze-'

nuw, welke in het Portaal dringt door eene drie-

hoekig langwerpige Opening of Scheur, die men
vindt geheel om laag in het dicpfte deel van de

holligheid (^Fig. 44, L), en zig in het Bekkeneel

opent met een redelyk groot Ovaal Gat^ omtrent

een half Puim voorlyker geplaatft dan het ecrftp

Gatj daar wy van gefproken hebben. Pie ecrft-

gemelde Opening gaf ook ingang aan een Zenuw,
:^o dat de Roch twee Gehoorzenuwen heeft, en

ditis'tg^ne Willüghby fchynt te willen zeg-

gen in zyne Hiflone derVhJchen (|). Miffchien

zyn, het harde en weeke gedeelte van deeze Ze-

fiuw, twee onderfchciden en afzonderlyke Ze-

nu-

(f) ?ar Nerverum, qiios Auditerios puto , qui in dtioCor-

fora Glandulofa, Gelatinw mit yimylo Jimilia , innumeris ni-

TiiulisJparguntur
,
quamvis ^ alias ramos emktant. Wli,-

^UGHBY, Hifl:. Pifciiun. Lotid. 1686. Fq!. p. 79,
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Tiuwen in dit Dier: want een derzelven , te wec'

ten die door de eerftgemelde der twee Openin-

gen gaat , heeft my harder toegefcheenen , dan

de ander, die hy uittlek week is en zeer ligt af-

breekt.

Behalve deeze twee Gaten komen nog in de

hqlligheid van het Portaal zes Openingen voor

;

waar van 'er vier in het Gewelf zyn, naanielyk

twee in het bovenfte en voorfte gedeelte (F/g.

44j C); twee anderen in het zydelingfe , een

weinig naar om laag (D) ; de twee laatften (E) zyn

jn de agtcrfte Wanden van het Portaal, aan de

zyde van het Gehoorgat (F). Deeze zes Ope-

ningen zyn altemaal langwerpig, in figuur naby-

komcnde aan de driehoekige , en groot genoeg

om een Bezcm-rysje in te laaten ; zy zyn de in-

gangen van drie Kanaalen, twee voor ieder. Uit

Jmnne plaatzing begrypt men, dat van deeze drie

Kanaalen een bovenfte, een zydelings en een ag-

terfte moet zyn. Het bovenfte Kanaal gaat van

agtercn voorwaards, in het verhevenfte deel van

't Gewelf des Portaals , en loopt een weinig

fchuins op zyde (Fig. 4a, A; Fig. 44, C): het

zydelings Kanaal gaat ook van agteren voorwaards,

in het zydelingfe deel van het Gewelf des Por-

taals, een weinig laager dan het eerfte: het loopt

insgelyks een weinig fchuins voort , maqr, met

een ftrydige helling; zo dat, wanneer men het

fot aan het ander verlangde, hunne famenvoe-

ging een hoek zou maaken , die zeer fcherp was

CFr^,
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(^Fig. 42, B; F/g. 44, D): het derde of agter-

lle Kanaal, eindelyk, is loodregt geplaatft in de

dikte van 't Bekkeneel, aan de uitwendige zy-

de van 't Gchoorgat , (Fig. 44, E). Dit laatfte

is het kortfte van de drie en het eerfte is het

langfte ; 'gelyk men in de Afbeelding kan zien.

Behalve deeze drie Kanaalen , en de Gaten

,

die tot aan de Herfenen doordringen , befpeurt

men nog in het Doolhof van de Roch twee an-

dere Openingen QFig. 44, I)j, geplaatfl: in het

Gewelf van het Portaal , tuffchen het bovcnfte

Kanaal en het Agterhoofdsgat. Het een is grootft,

.zynde het agterfte ; het andere kleiner : bei-

den zyn zy geflooten met Banden en bedekt met

de Huid van het Dier. 't Gebruik van die twee

Gaten fchynt my bezwaarlyk uit te vorfchen.

Milfchien dienen zy ook tot inlaating van 't Ge-

luid, en daar door zouden zy ten deele vergoe-

den kunnen , 't gene 'er ontbreekt ten opzigt van

'c Gehoorgat , 't welk zeer diep gelegen is aan

den grond van 't Bekkeneel, en bovendien met

Spieren en Vet toegedekt: miifchien, ook, heb-

ben zy een byzonder gebruik ten opzigt van 't

Gehoor ; want het Bekkeneel van de Roch , zo

Bandagtig als Kraakbeenig, is vol Gaten , en men
vindt 'er in 't byzonder twee , zeer groot en

lang, in deszelfs bovenfte gedeelte, die niet dan

met fterke Banden geflooten zyn.

V, Deel, ^tf-
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Bejjttit.

Uit de onifchryvingen , die wy hier aangaande'

*t Gehoortuig in verfcheide Kruipende Dieren

komen te geeven , ziet men , dat 'er in alle dec-

ze Dieren zekere eenvormigheid plaats heeft ten

opzigt van dit Werktuig , met verfchillen,min of

meer groot naar de verfchillende Soorten. Van

drie deelen , die men gewoonlyk in het Oor er-

kent , ontbreekt het eene volkomelyk aan allen

,

naamelyk het uitwendige Oor : geen hunner is

onvoorzien van het laatfte of van den Doolhof.

Daar is niets dan het middelfte deel, ik wil zeg-

gen, de KaS) die niet beftendig is in deeze Klas-

fe van Dieren: men vindt ze in verfcheidene, ge-

lyk in de HaagdilTen, Padden, Kikvorfchen en

Blindflang; in veele anderen, gelyk de Adders,

Slangen, de Water- Salamander en Roch, wordt

dit deel niet gevonden.

Alle de genen , aan wien de Natuur de Ge-

hoorkas heeft gegeven ^ zyn met een Trommel-

vlies voorzien ; maar de HaagdilTen zyn de ee-

nigften , in welken de Huid ^ op die plaats door-

fchynende zynde , hetzelve aan 't gezigt bloot

fielt : in de overigen verbergt de Huid alles voor

onze oogen. Zy hebben alteniaal de Gehoorbeen-

tjes byna eveneens van fatfoen , 't zy dat zy de

Gehoorkas , dat is de holligheid van den Trom-

mel , hebben of niet. Het is de laatfte Onder-

deeling alleen , die in dit Iluk verandert j en in

" • weik©
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welke de Bcendertjes fcliynen vervuld te wor-

den door dat foort Van witte Lighaamen , die in

het Portaal zyn. Eindelyk: zy hebben altemaal

eene Gehoorzenuw; allen, uitgenomen de Slan-

gen , Adders en Blindflang , hebben Hallcirkels-

wyze Kanaalen en geen heeft de Trompet van

Euftachius of het Gat, 't welk Valisnieri hun

toefchryft; behalve de Kikvorfch, in welke hy
het niet heeft aangetekend, daar het egter zeer

groot is.

Het fchynt dan , dat alle Kruipende Dieren

hooren , maar met zeer kennelyke verfchillendhe-

den in de manier , op welke zy het Geluid ont-

vangen. De Haagdis is de geen van hun allen,

die, dit Werktuig in de grootfte volmaaktheid

hebbende , het allerduidelykft moet hooren. Ook
ziet men, dat het allerminfte geraas deeze Die-

ren de vlugt doet neemen. De Pad en Kikvorfch,

welker Werktuig niet weezentlyk van dat der

HaagdilTen verfchilt , dan daar in, dat het Trom-
melvlies bedekt is met de Huid, moeten redelyk

wel hooren , hoewel hun Gehoor een weinig min-

der fyn zy. De Kikvorfch vooral, die een zeer

dik Kraakbeenig Trommelvlies heeft , zou ook het

Gehoor minder fcherp moeten hebben,, indien die

gebrek niet vergoed werde door de groote Trom-
pet, welke zy heeft in de Keel.

De Blindflang, Adders, de gemeene en groo-

te Slangen of Serpenten, moeten nog minder dui-

delyk kunnen hooren^ want zy hebben geen
V, Deüi., Half-
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Halfcirkelswyze Kanaalen ^ en hun allen , behrfl-

ven de Blindflang, ontbreekt de Gehoorkas of

liolligheid van den Trommel, 't welk de indruk-

king van 't Geluld nog minder fterk moet maaken.

De genen, eindelyk , die het minft van allen

moeten kunnen hooren ,• zyn de Water-Salaman-

der en de Roch , die geen Beenderen noch Kas

hebben , maar een enkel Doolhof met Kanaalen
,

en inderdaad deeze Dieren hebben zeer weinig

aandoening van 't Geluid. Verfcheide Salaman-

ders in Water gedaan hebbende , maakte ik ge-

raas aan de zyde van de Bak, in welke zy wa-

ren, en verwekte daar door Klanken, grover of

fynder, zonder dat deeze Dieren eenige bewee-

ging maakten, waar uit ik belluiten kon, dat het

aandaening op hun had. MivTchicn hebben deeze

Kruipende Dieren, die meer in 't Water leeven

dan op 't Land, geen zofyn Gehoor noodig; de-

"wyl de bcweeging van dit Vogt hun veel fpoe-

digef waarfchouwt van 't gene by hun omgaat;

,

dan het Geluid. Dit heb ik aan die zelfde Sala-

manders ondervonden ; want zo dra ik , zelfs

maar zagtclyk, Hoeg op de Bak, waar in zy wa-

ren, raakten zy allen in beweeging, fchoon het

Water niet zeer beroerd fcheen te zyn. Hec

Water, nu , een Vloeiftof zynde veel digter d»n

de Lugt , was 't niet noodig dat het Werktuig,

't geen de indrukking moeit ontvangen van des-

zehs beweeging, zo iyn en teder ware als in 4e

andere Dieren , die niet dan op het drooge lee-

ven,-
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ven. Dit is het , dat ik my voordel meer en

meer te onderzoeken , naar maate ik myne nafpoo-

ringen omtrent het Gehoortuig van de Kruipende

Dieren vervolgen zal. Mogt die zelfde arbeid

my in ftaat ftellen , om te bepaalen , welke de

"waare zitplaats van het Gehoor zy in alle Dieren

en in den Menfch zelf, om dit Vraagftuk op te

loflTen, zo fraay voor de Natuurkunde en in de

Geneeskunde van veel belang !

UITLEGGING der AFBEELDINGEN
VAN PLAAT XXXVI.

;

Fig. I. De Haas dis; waar in het Trommelvlies
zig uitwendig vertoont , door a aangewreezen,

met het kleine Beentje daaraan: alles iniSatuur*

lyke grootte.

Fig. 2. HetTrommelvlies afgezonderd met het klei-

ne Beentje; grooter dan Natuurlyk.

Fig. 3. Dit eerite Beentje of Kraakbeenig Beentje,

afgefcheiden van 't Trommelvlies en van Natuur-

lyke grootte.

Fig. 4. 't Zelfde Beentje , met een Vergrootglas

befchouwd zynde, waar in e de Spier, die 't zel-

ve aan 't Bekkeneel hegt.

Fig- J. Het Schottelbeentje met het andere of eer-

fle Beentje gewricht : a het Schotteltje, b de

Steelof 't Handvat; c het Kraakbeenig Beentje;

d de Geleding der twee Beentjes.

Fig. ö» 7,8. De twee Beentjes in haare plaatzing:

a het Schotteltje ; b het Kraakbeenig Beentje

j

f c de Omtrek van het Trommelvlies.

V. Deel. Aa Fig,
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Fig 9. Geraamte van den Kop der Haagdis; waar
in a het Kraakbeenig Beentje , afkomende van de
punt van 't Agterhoofdsbeeu ; b een Halfcirkels-

wyz' Been, tnaakende het voorfle gedeelte der

Gehoorkas of .heiligheid van den Trommel: c

tv/eede Agterhoofds- of Onder - Agterhoofds-

Been, in 't welke de holte van den Doolhof is.

Fig. 10. Het Been , dat den Doolhof bevat, van
natuurlyke grootte, en Ffg. 11, hetzelve merke-

lyk vergroot: in beiden is a het Ovaale Venfter

met het Schotteltje gefloocen : byC,d zyn deen-
den of hoeken der drie Halfcirkelswyze Kanaa-

len, zig uitwendig vertoonende: e is het binnen-

fte gedeelte van dit Been, 't welk de Herfenen
bevat, en ƒ het Agterhoofds-Gat.

Fig. 12. Het Bekkeneel van denKi kvorsch, mee
het Trommelvlies A, daar aan gelaten, 't welk

rond is en Kraakbeenig, hebbende een witagti-

ger middelpunt B.

Fig. 13 Het Trommelvlies afgefchciden van het

Hoofd.

Fig. 14 , 15. De Gehoovbeendenjes vergroot : Fig.

16, dezelven in de natuurlyke grootte, a ver-

toont de driehoakigc Kraakbeenige Oppervlakte

,

welke tot grondfteun van den Stygbeugel, of

tot Schotteltje verftrekt en het Ovaale Venfter

fluit: b het Lighaam van dit Beentje: c het an-

dere gedeelte of Kraakbeenig Beentje, met het

eerfte famengevvricht.

Fig. 17. Het Bekkeneel van ter zyden gezien; waar

A de Beendertjes zyn in haare plaatzing : B de

Ovaale indrukking aan het bovenfte van 'c Slaap-

been.

Fig. 18. De Kop van agteren gezien. A zyn de

Beendertjes in ftand : B is een Hairen draadje,

dat ingaat door 't Ovaale Venlter, en in het Bek-

ke-
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keneel indringt {loor het Gat van de Gehoorze-
nuw , komende daar wederom uit , door het Ag.
terhoofds-Gat C.

Fig. 19. De Sneede van de Kaak met het Slaapbeen
daar aan ,

grooter dan natuurlyk. A is 't Ovaale
Venfter, door 't welke een Hairtje B inkomt:
C is'c begin van 't rondgaande Kanaal, daar dit

Hairtje ingaat , en waar het uitkomt by E door
een klein Gaatje F, dat zig aan 't agterfle van 't

Bekkeneel openbaart: D een Ovaale indrukking
op 't boven fie van 't Slaapbeen , rondom welke
het Kringswyze Kanaal is. De geftippelde Lyn
van A tot C wyfl den weg aan, dien het Hairtje

loopt in deezen Doolhof.

Fig. 20. HetSlaapbeen afgefcheiden van het Hoofd ï

waar in A de Ovaale indrukking, B het Ovaale
Venfter, door 't welke het Hairtje C ingaat: D
de plaats daar het Kringswyz' Kanaal aanvang
neemt: F einde van het Kanaal en kleine Ope-
ning , door welke het Hairtje uitkomt.

Fig. 21. Een gevilde PADDE-Kop, waar in hec

Trommelvlies fl zig, na het wegneemen van de
Huid , zeer duidelyk vertoont en in het welke ook
het Gehoorbeentje zigtbaar is.

Fig. 9.2. De uitwendige gedaante van het Gehoor»
Gat aan den Kop van een Padde, die nog met de
Huid bedekt en ongevild is.

Fig- 23. Het Gehoorbeentje nagenoeg van natuur-

lyke grootte.

Fig. 24. Dat zelfde Beentje door een Vergrootglas '

gezien: a het Kraakbeenig Beentje, 't welk zig

uitwendig vertoont in Fig. 21 ; b de Steel of 'c

Handvat van dit Beentje: c een uitwas van het-

zelve: d het Schotteltje.

Fig. 25. Het Schotteltje afgezonderd, van natuur*

lyke grootte : Fig. 26, hetzelve vergroot en op

V. Deeu Aa2 zyn
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zynvlak: Fig. 27, hetzelve van ter zyden gezien.

Fig. 28, 29, 30. Het Slaapbeen van de (linkeriy-

de , afgefcheiden van het overige des JHoofds.

Fig. 28 : dit Been van ter zyden , waar in a het

Ovaale Venfter, welks randen verheven zyn ; b

het bovenfle gedeelte. Fig. 29: dit Been van de

bovenkant fl gezien; waar in zig voordoet eene

ronde indrukking b: c is de voorkant, waar in d

het Ovaale Venfter, door 't welke men een Hair-

tje heeft ingebragt in het Kringswyze Kanaal,

weder uitkomende bye, door een klein Gaatje

in het voorfte gedeelte. Fig. 30: het zelfde Been,

ook van boven gezien , maar met het Kringswyze

Kanaal geopend; waar van een gedeelte bya uit-

komt in het Portaal: de omtrek van dit Kanaal en

deszelfsOpeningen worden met b,b,b aangewee-

• zen: c is het end aan 't voorfte gedeelte van het

Been.

Fig. 31 verbeeldt het Trommelvlies vandenBuND-

SLANG inde natuurlyke grootte, bloot gemaakt

,

met het Kraakbeenig Beentje.

Fig. 32. Het zelfde , waar in men zelfs de famen-

voeging der twee Beentjes heeft afgebeeld, die

niet zigtbaar is dan na de affeheuring van het

Trommelvlies.

Fig. 33. Het zelfde vergroot: a is de verdubbeling

van Been, die een gedeelte maakt van den om-

trek van 't Gehoorgat: Z» het gedeelte dat u:t Ban-

den beftaat: c het Kraakbeenig Beentje, dat uit,

den hoek van het Beenig gedeelte afkomt : d hec

Schottelbeentje famengewricht met het andere

Beentje c.

Fig. 31. Het Schottelbeentje nagenoeg van natuur-

lyke grootte: Fig. 35, hetzelve fterk vergroot.

'Fig. 36. Alle deelen in hunne plaatzing, zeer veel

grooter darr natuurlyk: a het Kraakbeenig Been-

tje.
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tje : b hec Schottelbeentje , waar aan hier het

Schotteltje vertoond wordt , dat onder 't Been
verborgen moefl: zyn ; c de faoienvoeging der

twee Beendertjes.

Fig. 37. Het Geraamte van den Kop eens Adders,
van ter zyden gezien. A is het voorile gedeel-

te : B het Gehoorbeentje in zyn natuurlyken

Hand : D het Beentje dat de twee Kaakbeenderen
fteunt: E het Ovaale Venfter door het Beentje

geflooten.

Fig. 38. Het Beentje afzpnderlyk befchouwd; waar
in het Schotteltje met i , de Steel met 2 en het

Kraakbeenig aanhangzel met 3 aangewcezeii

wordt.

Fig. 39. Het Bekkeneel des Adders van boven ge^-

zien. A is het voorfte gedeelte van het Beentje,

dat het Ovaale Venfter fluit : B de Steel of 't Ljg-

haam van dit Beentje: C het Been dat de Kaak-
beenderen fteunt: D, D zyn de Bovenkaaken.

jp/g. 40, vertoont, uit den Water-Salamander,
het Lensagtig Beentje, dat het Ovaale Venfter

fluit en voor Schotteltje verftrekt; zo in zyne na»

tuurlyke grootte, als door het Vergrootglas ge-

tekend.

Fig. 41. HetSlaapbeen , afgefcheiden van het Hoofd
en van de bovenkant gezien. A is het Ovaale

Venfter in 't voorfte gedeelte; B het voorfte Ka-

naal : C het agterfte Kanaal: D, D de verhef-

fing, die het overige van den Kring metcje twee
Kanaalen maakt. Alle deeze deelen zyn by üit-

ftek vergroot en men heeft de twee Kanaalen zig

doen vertoonen,even of het Been doorfchynend

ware.

Fig» ^2. De Kop van de Roch, in 't geraamte, en

van ter zyden gezien. A is het bovenfte Halfcir-

kelswyze Kanaal, geopend: B de Opeping van

V. DjiEL. Aa 3 hQ%
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het zydelingfe: C het Agterhoofds-Gat : D, E,
Openingen die doorgang geeven aan Zenuwen:

F Gat van de Gezigtzenuw: G voorde gedeelte

van bet Hoofd ; H groote Opening in 't opperfte

van het Bekkeneel, die niet dan met Banden is

geflooten.

Fig: 43. De Kop van zyn agterkant gezien. A D is

het Cehoorgat, of, zo men wil , het Venftervan

den Doolhof: B een Kanaal, 't welk gi^it van de

Opening A en D rot in het binnenfle van hec Bek-

keneel, een weinig voorlyker dan de randen van

hetAgterhoofds Gat. Door dit Kanaal gaat een

van de tweeGehoorzenuwen in,of miiïchien het

harde gedeelte: C het Agterhoofds Gat: EEde
Knokkelswyze üitwaflen van het Bekkeneel.

Fig-4^' De Doorfnyding van het flinker Oor. AB
de holligheid van het Oor of 't Portaal: C het

bovenfte Halfcirkelswyze Kanaal : D het zyde-

lingfe: E hetagterüe. Door deeze drie Kanaa-

len zyn Draaden gedoken, die 'er het begin en

einde van aanwyzen: men ziet, dat zy altemaal

redelyk kort zyn. F is het Gehoorgat: G, het

minder gefchaduwd deel , is het beginzel van 't

Kanaal A B Fig. 43. H het vervolg van dit Ka-

naal, waar door het harde gedeelte van de Ge*

hoorzenuw inkomt: I twee Openingen aan 't Ge-

welfvan het Portaal, beiden met Banden gefloo-

ten: L een Gat of Scheur, door welke het zag-

te gedeelte der Gehoorzenuw ingaat : M het Gat

van de Gezigtzenuw,

WAAR^



WAARNE E MINGEN
OVER DE KrAGT VAN DE

SCHEERLING
o F

DOLLE KERVEL,
INWENDIG GEBRUIKT, TEGEN VER-

OUDERDE EN ANDERS ONG E.

NEESLYKE

L I G H A A M S KW A A L E N

:

DOOR DEN Heer

ANTONIIJS STüRCK,
Doktor in het Stads Hofpitaal te Weenen.

(^Ant. Störck Libellus, quo demonftratur Ciciitam ufii inferno

tutijjime adbiberi, &c. Vindobons. Anno 1760)

HEt Boekje, vi^aar van wy hier een Uit-

trekzel geeven, is opgedragen aan baare

Keizerlyke Majefteit , de Koningin van fijnga-

rie en Bohemen. De Heer Autheur verhaalt in

Ziyne Voorreden, dat hy de byzondere kragt van

de bovengemelde Plant niet voorncemcns is vaft

te ftellen , noch zig den Roem van Uitvinding in

deezen aanmaatigt, maaralleen wenfcht, dat zy-

ne Waarneemingen , daar omtrent, ten nutte van

't Mcnfchelyk Gelbgt llrekken mogen. Hy hadc

V. Deel. Aa 4 zig
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zig toegelegd , om vlytig te onderzoeken, of de

Schatryke Natuur geen Middel moge hebben

tot het doen verdwynen van verouderde Knoeftge-

zwellen en anders ongeneeslyke Kankers. Dee-

ze Plant, die overal in zulk een menigte groeit,

fcheen hem gefchapen te zyn tot eenig ander Oog-

merk , dan om nutteloos te verdorren. Ook
vondt hy Voorbeelden, dat zy van eenigen

tegen inwendige Ongemakken van dergelyke na-

tuur was gebruikt (*); en het is bekend, dat

men de Clcuta ^ van ouds, heeft aangepreezen

,

als een terugdryvend en oplofiend Middel in uit-

wendige Verhardingen ; ^t zy opgelegd als een

Pap of Stoofmiddel, of ;n Pleiftcrs en Zalven ge-

mengd. Anders wordt dit Kruid in 't algemeen

veroordeeld , om zyn doodelyken aart.

De Heer Störck is derhalve niet overgegaan,

om van zulk een Vergiftig Middel in de Genees-

kunde gebruik te maaken , voor dat hy 'er zeer

zorgvuldig, op zyn eigen Perfoon , de Proef van

had genomen : na dat hy de nuttigheid van dit

Kruid, uitwendig opgelegd, in het verdryven van

Verhardingen der Klieren en Knoeftgezwellen

,

bevonden hadt , zonder dat het iemand nadeel

deedt. In een Man van zcftig Jaaren, die Poda-

greus

(*) Zie onder anderen R ene al mi Ohferv. 3 & 4.

Die, tegen de Verharding der Ingewanden, den Wortel

in fuhjlnntia , van een Scrupel tot een half Drachme hadt

ingegeven ,;. en tot een of twee Drachmen in hfyjo^
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greus was, werden, door zulk een Stooving, de

Pynen aanftonds geftild , de Knobbels zagt ge-

maakt en verdreeven; zodanig, dat een nieuwe

Vlaag van Pyn den Lyder veel verdraaglyker en

van korter duuring was. Vervolgens nam hj

het Sap van de Dolle Kervel, uit de Bladen ge-

perft en tot een Extrakt verdikt, waar van hy

een Scrupel, met een brok Vleefch , ingaf aan

een hongerigen Hond , die gezond en frifch bleef,

lèhoon men dit ook den tweeden en derden dag

herhaalde. Hier op zig vcrftoutende , nam hy

zelf, 's morgens en 's avonds , t'clkens één Grein

in van dit Extrakt , drinkende daar op een Kopje

Thee; met welke Gifte hy agt Dagen aanhieldt,

en de volgende Week, tweemaal 's daags, t'eU

kens twee Greinen nam , zonder iets kwaads of

ongewoons in zyn Lighaam te befpeuren. Maar

een druppel of twee van de Melk uit den door-

gefneeden Wortel aan de tip van zyne Tong ge-

daan hebbende, wierdt hy de regte kragt van het

Vergift gewaar.

In een oogenblik was de Tong ftyf , dik ge-

zwollen, en zeer Pynelyk,zo dac hy geen Woord
kon fprccken. Dit bragt onzen Doktor

, gelyk

ligt te begrypen is, in niet weinig vrecze en ver~

baasdheid. Zig niettemin herinnerende , hoc hy

gelezen had, dat Zuure dingen de kragten van

vlergelyke Middelen tegenftaan en het Vergift

verdooven ; zo fpoelde hy de gantfche Tong met

gap van Citroenen af, en wreef de tip daav iiic;-

y. Deej,, A^ § dej
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de ; 't welk hem aanRonds zeer hielp, de Pyn en

Spanning verdoovende, zo dat hy Stameren kon.

Zulks na verloop van een Kwartier Uurs herhaald

hebbende, begon hy wat vryër te fprecken ; na

verloop van twee Uuren was de Tong geheel

herlleld en alle vreeze verdween.

Hier uit befluit de Heer Störck, dat in den

Wortel de grootfte kragt van het Vergift der C/-

atta huisveft ; doch gedroogd en tot Pocijer ge-

maakt zynde, is dezelve, zegt hy, minder fcha-

delyk ; hebbende zyn Ed. daar van, eenige maa-

ien, een Grein of twee zonder hinder ingenomen.

Men maakt dit Poeijer , met eenige kleverige

Stof, tot Pilletjes, en dan heeft men een zeer

kragtig Middel, doch dat in 't gebruik een groo-

te voorzigtigheid vereifcht.

De gewoone Pillen van Dolle Kervel, die zyn

Ed. ingeeft, worden bereid van 't Sap uit verlch

Kruid geperft, en met zagt Vuur, al roerende,

uitgewaafemd in een Sceenen Pan , tot de dikte

van een Extrakt , dat men , met Pocijer van ge-

droogde Bladeren van 't zelfde Kruid, maakt tot

Pilletjes , ieder van twee Grein. Ook kan dit

Extrakt in een Konferfje of Miftuur gemengd en

dus ingegeven worden. De Scheerhng in Water

kookcnde, krygt men een flapper Extrakt , dat

niettemin zyne nuttigheid heeft.

De Autheur heeft, in het voorfchryven van

deeze Pilletjes , niet zonder reden , een groote

voorzigtigheid gebruikt. Hy is gemeenlyk be-

gon-'



VAN DE Scheerling of Dolle Kervel. 355

gonnen met één Pilletje 's morgens en één 's a-

vonds in te geeven ; op den derden of vierden

Dag drie Pilletjes in 'c geheel, en, na verloop

van agt Dagen, twee 's morgens en twee 's a-

vonds ; vermeerderende dus de veelheid trapswy-

ze , tot dat hy , zelfs op éénen Dag , indien

het de noodzaaklykheid vereifchte , den Lydcr

één of anderhalf Drachme liet gebruiken. Nooit

heeft hy, op die wyze, iets kwaads van deeze

Pilletjes befpeurdjfchoon zy ook van een Gezond

Menfch , een of anderhalf Jaar lang , dagclyks

werden ingenomen. Somtyds, egter, begon hy

met twee, drie of vier Pillen te gelyk, twee

of driemaal 's daags, fchikkende zig naar de Ge-.

fteldheid van den Lyder. t'Elkens laat hy één of

twee Kopjes Thee of Vleefchnat daar op drinken,

en ,. op dat de leelyke reuk van het Extrakt niet

20U hinderen , overtrekt hy de Pilletjes met Goud

of befprenkelt ze met eenige welriekende itotfe.

Thans gaan wy over tot de Befchryving der

Gevallen , waar in de Heer Störck meldt, dai

hy dit Middel met meer of minder gevolg ingc-

geven heeft.

I . Een Meisje , welker flinker Oorklier (P^-

rot'is')^ drie Jaaren lang, verhard, blaauw, vaa

grootte als een Vuift en pynelyk was gewecft,

hadt hy vrugteloos verfcheide uitwendige Midde-

len, en inwendig de Moutwyn met Sublimaac,

drie Wecken lang, laaten gebruiken, zonder cc~

njge verandering in het Ongemak. Toen begon

V. Deei,. hy



35Ó W.^ARNEEMINGEN OVÜR DE KrAGT

by met haar , 's morgens en 's avonds , t'elkcns

één Grein Pilletjes van dcuta in te geeven^ met

een Aftrekzel van Vlierbloemen. Agc dagen ver-

loopen zyr.de was 't Gezwel kleinder en zagter;

nog een Week daar na bleef het omtrent in den

zelfden ftaat : weshalve hy de Gifte vermeerder-

de tot twee Pilletjes 's morgens en twee 's avonds.

Op die wyze voortgaande verdween in zes Wec-
ken alle hardigheid, maar 'er bleef een flappe Pap-

agtige Zak over. Hy liet haar toen een Purgeer-

middel gebruiken en dien Zak wryven met Lin-

nen, dat met Maftik, Wierook en Myrrhe was

berookt; door welke Middelen de gehee'e Zwel-

ling, binnen omtrent zes Dagen, verdween, en

het Meisje kreeg haar voorige Schoonheid weder.

1. Een Vrouw van dertig Jaarcn hadt , reeds

een langen tyd, de Klieren in de Licffchen, aan

den Pïals en onder de Oxelen
,

gezwollen ge-

had : daar na was haar regter Borft ook uitgezet

en hard geworden , tot dat het eindelyk in een

verzwooren Kanker overging. Van den 14 Sep~

'tÉwber^ des Jaars 1757, begon de Heer Störck
haar, 's morgens en 's avonds, twee Pilletjes van

één Grein, met een Aftrekzel van Eercnprysbla-

den in te geeven : den 1 Oktober was de hardheid

verminderd , de Pyn zeer weinig en men kreeg

goeden Etter,. Den 14 Oktober was het Borft we-

der begonnen uit te zetten, rood en 'er liep een

dun Vogt uit , in plaats van Etter , veroorzaakt

door het aankomen dgr Stonden. Op den 24 van

die
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die Maand was het Borft zagter, met goede Et-

ter. Toen liet hy haar drie Pilletjes, 's avonds

en 's morgens, inneemen, tot aan den 9 'Novsm^

ber, wanneer hy, tweemaal 's daags, vier Pil-

letjes ingaf. Den 2. December kreeg zy , na 't

gebruik van Kool en Varkens-Vleefch , fcherpe

pyn in 't Borft : hierom fchrcef de Doktor een

Laxeerend middel voor, 't welk de Toevallen

deedt bedaaren en zy kreeg haar Appetyt weder.

Vervolgens , 's morgens en 's avonds , t'elkens

vyf Pilletjes , van twee Grein ieder
,

gegeven

hebbende, heeft de Patiënt, den 18 December

,

op den tyd van haare Stonden, naauvvlyks Pyn
gevoeld; de koleur van het Borft bleef natuur-

lyk, de Zwelling onder den Oxel verminderde,

de Zweeren Honden zuiver. Toen deedt hy haar,

tweemaal 's daags, zes Pilletjes inneemen , en daar

mede hieldt zy aan , met een Purgeermiddcl daar

tuffchen. Op den 3 yiily was het Borft geheel

natuurlyk, de Zweeren toegeloopen; de Zwel-

ling onder den Oxel liadt naauvvlyks de grootte

van een Erwt: verder nam zy geen meer Pillen

in , en was den 2,6 Ai/guflus volmaakt genezen.

3. Een Vrouw van vier-en-twintig Jaaren

,

hadt reeds over 't Jaar een Knoeftgezwel in het

regter Borft gehad , van grootte als een Ganzen-

Ey. Door 's morgens en 's avonds drie Pilletjes

van twee Grein te gebruiken , v/as na verloop

van zes Weeken, op den 25 Oktober ^ 't Gezwel
zagter en kleinder. Zy nam verder , tweemaal

V. Deel. 's daags,
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'S daags , vier Pilletjes in, en, op den ló Novenu
- her^ vondc men de Verharding in verfcheide klei-

ne zagtc Klompjes verdeeld : haar Stonden vloei-

den naar behooren,enkwamen op den gezetten tyd

onder 't gebruik der Pilletjes. Vervolgens, een

Purgeerraiddel voorgefchreeven hebbende, flenk-

te haar Borft, en was den 15 December byna na-

tuurlyk, zo dat 'er flegts een kleine Papagtige

dikte overbleef. Den 3 yanuary kon men zeg-

gen, dat haar Borft genoegzaam natuurlyk was

geftcld.

4. In de Maand Augu^us ^ des Jaars 1758,

befpeurde een Jonge Dogter , die herfteld was uit

een hcete Ziekte, eene Verharding in haar rcg-

ter Borlt. Men leid' 'er vrugteloos verdryvende

"Middelen op: het Borft wierdt harder, paarfch

en eindclyk blaauw van koleur ; vervolgens tot

een ftinkende Zweer overgaande. Na 't uitwen-

dig gebruik van Stoovingen uit de Bladeren van

Ciciita , en zo wel 's morgens als 's avonds drie

Pilletjes, van twee Greinen ieder, ingegeven zyn-

de , ftondt op den vyfticnden Dag de Zweer be-

ter ; het Borft was zagter en de Pyn byna geheel

weg. Op den twintigften dag liep de Zweer toe:

op den vierentwintigften hadt zy zwaare Pyn;

men gaf haar een Opiaat en vervolgens vier Pil-

letjes , tweemaal 's daags, met eene Stooving van

Cicuta. Den agtentwintigften dag werdt het

Borft , wegens de zwaare Pyn , doorgcftoken
,

€n 'er liep een groote veelheid goede Etter uit.

Op
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Op den vyftigften dag was het Borft gezond en

de Zweer met een Lidteken begroeid. Voor 'c

laatft haar een Piirgeermiddel ingegeven hebben-

de, vertrok zy geheel herfteld uit het Hofpi-

taah

5. Eene Vrouw van agt-en- twintig Jaaren , diq

na de Kraam een Verharding kreeg in haar regter

Borft, met zwaare Pyn, ging, na dat zy dage-

lyks negen Pilletjes met een Purgeermiddel hadc

ingenomen , op den dertigften dag, met haar Kind,

gezond uit het Hofpitaal.

6. Een Man van vier-en-zeftig Jaaren , die een

zeer vuile Kanker hadt , van den hoek des Monds
tot aan het Oor ftrekkende , nam 's morgens en 's

avonds vier Pilletjes in , met een Aftrekzcl van

Vlierbloemen , en van buiten werd t 'er Loodzalf

opgelegd. Den veertienden dag werden, 's mor-

gens en 's avonds , agt Pilletjes ingegeven ; doch,

dewyl de Pynen vermeerderden, vertrok de Ly-
der, die 'er verdriet in kreeg, naar 't Land, waar
van daan hy was, en gafzig over aan een Baard-

fchraaper, onder wiens behandeling de Kanker
,

binnen drie Weeken, over h geheele Aangezigt
voortliep , zo dat 'er de Lyder zeer elendig aan

ftierf. Hec Ongemak was , na 't ophouden met
de Pilletjes, aanftonds erger geworden.

7. Een Adelyke Dame hadt, opdejagt, den
Snaphaan wat te hard geftooten tegen haar regter

Borft, waar uit zy een onpynelyk Knobbeltje
kreeg, van grootte als een Ockernoot. Na dat

V. Deel 2y,
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zy, 's morgens en 's avonds, drie Pilletjes inge-

jiomen hadc, was, na 't eindigen van de tweede

Maand , het Knobbeltje byna de helft kleinder

en zagt : maar na dien tyd heeft hy deeze Juf-

frouw niet meer gezien. Onder 't gebruik der

Pilletjes was zy altyd frifch , hebbende de Stonden

op haar tyd.

8. Een Vrouw van drie-en-veertigjaaren hadt,

den 22 Maarfi'jgg, het flinker Borft geheel ver-

hard , als een Steen
, paarfch , met gezvvollenheid

van de Onder- Oxelklieren
,
gelyk van een verho-

len Kanker. Haar werden , 's morgens en 's a-

vonds, drie Pilletjes gegeven, en, omdedroo-

ge Hoeft , die 'er by kwam , bovendien een Borft-

drank. Den i ^^'«7 fchreef men haar , wegens

de Pyncn by nagt en de zeer affloovende Hoeft,

Piliila: ik Cynoglosjo voor. Den 29 van die Maand

hadt zy vryer AdcmhaaUng , en raakte de Ette-

rigc Rachels gemakkelyk kwyt. Men hadt van

buiten een Stooving uit C'icuta opgelegd. Den 13

'^idy begon de hardigheid boven de Tepel te ver-

zweeren en een fcherp Vogt by druppels uit te

geevcn. Behalve de Stooving gaf de Heer Störck

haar, 's morgens en 's avonds, agt Pilletjes in;

vervolgens ordonneerde hy , dat de Zvveeren met

Plukzel, 't welk in Aftrekzel van C'icuta was

gedoopt 5 zouden verbonden worden. Wanneer,

op den 24 Augiijitis ^ de Pynen toenamen, kreeg

de Lyderes door Opium verligting. Op den 2

Sepsmterkh.^g^Q zy , buiten 't Bed wandelende

,

niet
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niet over Pyn , noch over Hoeft ; maar dien zelf-

den ogtend , ecnige Wyn gebruikt hebbende

,

kreeg zy Draaijing in 'c Hoofd , raakte aan 't
•

Braaken , viel neder en ftierf binnen weinige Mi-

nuuten in Beroerdheid. Het Lyk openende
,

vondt men, in het dikke en dunne Herfenvlies,

veele Vaten Aderfpattig gezwollen ; het Agter-

brein gedrukt door geronnen Bloed; de middelfte

Kwab van de flinker Long geheel verhard ; de

bovenfte Kwab een deele verhard , ten deele Ver-

zwooren ; de beide Kwabben , in 't voorfte deel,

aan 't Borftvlies vaftgegroeid. De Zweer ftondt

zuiver en de Borftfpieren waren zeer gezond.

9. Een Vrouw van drie-en- twintig Jaaren hadt,

fèdert twee Jaaren,de Klieren van den Hals ver-

hard en gezwollen , zo dat de Hals byna zo dik

was als het Hoofd. Verfcheide van deeze Klie-

ren werden door Kankerige Zweeren ultge-

knaagd. Na dat men, tot in de vierde Week,
te vergeeffch verdunnende Dranken en Pillen,

uit de Gommen , enz. , als ook den Moutv»^yri

metSublimaat,voorgefchreevcn hadt, beflootmenj,

om uitwendig een Stooving op den Hals te leg-

gen van C/a//d!-bladeren , en driemaal 's daags vier

Pilletjes in te geeven , met een Aftrekzel van

Eerenprysj Agrimonie, enz. Op den twintig-

ften dag was de Zwelling van den Hals minder,

veel Klieren waren natuurlyk, de holligheden

minder diep. Toen werden , driemaal 's' daags
,

zes Pilletjes ingegeven. Op den twee-eii-dertig-

V. Deel. Bb to
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den dag kon van buiten geen Knoeftige hardheid

meer gevoeld worden ; hier en daar vondt men

flegts eenige weinige Fapngtige Knobbeltjes. Toea

"werdt een Laxeerend Middel voorgefchreeven

,

en na dat , nog twee Weeleen lang, driemaal 's

daags zes Pilletjes ingenomen waren , bevondt

zig de Patiënt volkomen genezen. Egter hielde

de Doktor haar nog drie Weeken in 't Hofpitaal,

doch zy bleef zeer gezond.

10. Een jonge Dogter van agttien Jaaren hadc

de Klieren onder de Kin hard gezwollen, byna

ter grootte van een Hoendcr-Ey. Aan deeze

werden, in 't eerft, 's morgens en 's avonds zes Pil-

letjes; in de zevende Week , dagelyks driemaal,

zes Pilletjes ingegeven , en alle agt Dagen een

Purgeermiddel van Rhabarber ; waar door zy, in

drie Maanden tyds, geheel herfteld was.

11. Een Vrouw van zeven-en-zeftig Jaaren

hadt twee Jaaren lang geworfteld met een zeer

vuilen verzwooren Kanker in het flinker Borft ,

naar boven zig uitftrekkende tot de Onderkaak,

en nederwaards tot den Buik toe. Men leid"er

den loyufjy een Stooving van Cicuta op, en *s

nagts een Pleifter van Loodzalf; geevende haar,

's morgens en 's avonds , vier Pilletjes in. Den
^jfniy waren deToevallen verligt , met nu en dan

eens een Pynftillend Middel in re geeven. Den
a Septemher hadt de Kanker niet meer de grootte

van een Vuift. Den 6 dito ^ 's morgens vroeg op

Straat gaande zitten, werdt zy van den koelen

Wind
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"Wind bevangen en voelde fchielyk een groote

Koude door haar Lighaam. Daar op kreeg zy

een fchrjkkelyke Buikpyn , die van fterke Loop

en Pyn gevolgd werdc, waar dopr haar kragten

aanftonds vervielen. Toen deedt hy haar met de

Pilletjes ophouden , en , niettegenftaande de be-

hoorlyke Middelen voorgefchreeven werden, loos-

de zy den volgenden morgen Bloed met den Af-

gang, wierdt zeer dorftig, viel dikwils in flaauw-

te eilftierf op den vierden dag.

12. Den 4 Afnl kreeg hy een Vrouw onder

handen, met ontelbaare Knoeftgezwellen aan den

Hals, waar van zeer veelen kwaadaartig verzwoo-

ren waren ; zynde het flinker Borft geheel ver-

hard, met blaauwe en paarfche Plekken, engee-

vende een fcherp knaagend Vogt uit. Onder de

Oxcls en in de Lieflchen hadt dezelve veel©

Knoeftgezwellen van verfcheiderley grootte. Na

dat aan dceze Patiënt , driemaal 's daags , vier

Pilletjes met een Aftrekzel van Eerenprys gege-

ven waren , en men hi|r mede twee Maanden

aangehouden hadt , was alles zagt en natuurlyk.

Ook zeid' de Patiënt , dat in de Lieffchen alle

Zwelling weg was en dat zy zeer gemakkelyk

zou kunnen gaan : hoe zy federt gevaren zy

,

moeft men nog afwagten.

13. Een jonge Dogter , van agttien Jaaren,

hadt veele Jaaren gekweld geweeft met Ge-

zwellen der Oorklieren , der Klieren onder de

Kin en aan den Hals , zodanig dat de Hals dikkes

y. PïEL. Bb a
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was dan het Hoofd. Dit liep uit op Kankeragti-

ge Zweeren, met fterk Zweeten by nagt, ver-

val van Kragten en Uitteering. Dewyl zy, we-

gens de Nagcpynen, nooit kon ilaapen, moeft zy

by avond Op^im gebruiken ; by dag gaf men haar

,

's morgens en 's avonds , drie Pilletjes , en Jeid'

uitwendig een Stooving op, van C/ct/ta. Den

agtftcn dag begon de Patiënt zonder 't gebruik

van Opmm te flaapen : ook was het Zweeten by

nagt minder fterk. Van den veertienden da^ af,

werden 's morgens en 's avonds vier Pillen inge-

geven ; op den vier-en-veertigften waren eenige

Zweeren toegeloopen : zy heeft haar kragten we-

der en gebruikt nu deeze Pilletjes al in de vyfde

Maand; de overblyvende Knoeftigheden vermin-

deren allengs en alles belooft een langzaame doch

niettemin volmaakte Geneezing.

14. Op den 12 September 1759 kwam by hem

een Vrouw van veertig Jaaren, met een Verhar-

ding in het regter Borft. Aan deeze werden drie-

maal 's daags drie Pilletjes gegeven , en in drie

Weeken tyds was meer dan de helft van de Scir-

rhus verdween en : toen zy vervolgens nog een

geheele Maand met de Pilletjes aangehouden had,

was de Scirrhus naauwlyks zo groot als een Ey.

De Doktor fchreef haar een Furgeermiddel voor

en gaf haar nog Pilletjes voor een geheele Maand

;

hy verwagtte haar met verlangen terug , doch zy

js niet weergekomen.
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15. Een Man van drie-en-vyfcig Jaaren was de

Manlyklieid zeer gezwollen en verhard , met ver-

fcheide Kankeragtige Uitwaffen ; het Balzakje

met open Zweercn doorvreten : de flinker Tefti-

kei
,
geheel ontbloot , hing Kankreus uit het Scra-

tum^ ter grootte van twee Vuiften. Hy viel

dikwils, uit zwakheid, in Flaauwte. Men gaf

hem dagelyks anderhalf Once Kina , maar , de-

wyl hy den vierden dag ze niet meer wiide ge-

bruiken , en 'er geen baat by vondt ,
gaf men hem

driemaal 's daags zes Pilletjes, met een Stooving

van Ckuta. Dien zelfden avond verminderde de

Pynlykheid en de elendige Man raakte van zelf

in flaap : 's anderendaags fcheidden 'er veele rot-

tige brokken af; de Mannelykheid flonk en 'er

was niet meer zo groot een Stank by: den vier-

den dag openbaarde zig in alle de Zweeren goe-

de Etter; de Teftikel was kleinder en zagter: de

Patiënt fliep zonder Ruilmiddelen en kreeg luft

tot Eeten. Met deeze Pilletjes en Stooving,

derhalve, tot den dertigften dag aangehouden

hebbende, was het Scrotum geheel genezen, de

Zweeren van de Fems veel kleinder en zuiver.

Dagelyks, egter, werdt hy met een ongemak-

kelyke Jeukt over zyn geheele Lyf geplaagd : des,

de Geneezing verder met Middelen tegen de Ve-

nus-Ziekte voleindigd is geworden.

16. Een Vrouw van zes-en-dertig Jaaren hadt,

aan de flinker zyde van den Hals , twee Fiftels

of Pypzweeren , die naar de Tong , het Borft-

V. Deel. Bb 3 been.
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been, en verder tuflchen den Slokdarm en Lugt-

pyp , doorgingen , zig in de geheele Borft ver-

fpreidende , en voorwaards toe aan de Kolk van

't Hart , agterwaards tot aan de Lenden toe,

doordringende. Na het beproeven van verfchei-

de Middelen, zes Maanden lang, heeft men de

geheele Hals en Rugbewondenmeteen Stooving

uit Ciciita, en een Injcktie van het Aftrekzel der-

zelve gebruikt , voegende daar nevens , 's mor-

gens en 's avonds, zes Pilletjes. Den eerden

Dag verminderde reeds de Pyn zodanig, dat de

Patiënt zonder Ruftmiddelen llaapen kon : den

tienden Dag hadt zy het zeer wel , en alles fcheen

zig naar de Geneezing te fchikken. Den veer-

tienden Dag konden 'er naauwlyks meer dan twee

Oneen ingcfpooten worden , daar men in den

beginne wel zes Oneen noodig hadt. Toen klaag-

de de Vrouw over fpanning in de Rug, hitte aan

het Bordbeen en droogte in de Keel : des men in

plaats van 't Aftrekzel der C^naa de Injektie nam

van Garfcen-Water met Honig van Roozen , en

binnen agt Dagen was alles genezen.

17. Een Man, die uit een opgeftopte Derden-

öaagfe Koorts een Verharding gehouden hadt van

een Span lang en een halve Span breed , aan 't

voorde deel van 't Abdomen hangende , is door

de Pilletjes alleen , met nu en dan eens een Pur-

geermiddel daar tuflchen gebruikt , bmnen viet

JVIaanden tyds in het Hofpitaal genezen.

Twee dergelyke Gevallen heeft hy in het Hos-'
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pitaal gehad , in welken de Geneezing niet deeze

Pilletjes by uitftek wel geflaagd is, In het eene

hebben zy een Verharding van de Lever ontbon-

den en de Geelzugt , daar uit gefprooten , ver-

dreeven, onder 't gebruik van rykelyk Melk-

wey. Als de Milt na de Afgaande Koortfen uit-

zet en andere Middelen niet helpen , dan doen

deeze Pilletjes weinig tot de Geneezing.

18. Een Man van vyftig Jaaren, die , van een

heete Ziekte herftellende , de Staar kreeg in bei-

de zyn Oogen , werdt binnen twee Maanden met

deeze Pilletjes genezen.

19. Een Meisje van twee-en-twintig Jaaren,

welke de Staar begon te krygen in beide de Oo-

gen , heeft , onder het gebruik der Pilletjes , in

derd'halve Maand het Gezigt wedergekrcegen en

de Staaren zyn geheel verdweenen , zo dat zy

weder netjes kan naaijen.

20. Een Vrouw van vyf-en^twintig Jaaren

hadt eenKropklier,die niet alleen het voorftevan

den Hals befloeg ,maar ook doordrong in de hollig-

heid van de Borft. Dit Ongemak verdween, onder

het gebruik van de Pilletjes, in den tyd van vier

Maanden , door Verettering en Oploffing , en te

gelyk werdt een diepe vuile Zweer aan de flinker

Dye, daar men een halfjaar te vergeefs met an-

dere Middelen aan gewerkt hadt , tot Geneezin-

ge gebragt.

Hier by meldt de Autheur , hoe van drie Zus-

V. Deel. Bb 4 ters^
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ters, waar van tv;'ee door de zwelling en ver-

harding der Halsklieren verftikt waren gewor-

den, de derde door den Heer Baron van S wie-

ten, met deeze Pilletjes, tot herftelling is ge-

bragt.

Hy voegt 'er by, welk een uitneemende uit-

werking van deeze Pilletjes de doorlugtige Ge-

neesheer Kestler ondervonden heeft, zonder

eenig kwaad Toeval •, niettegenltaande hy dage-

lyks, aan zyne Lyderes , dertig Pilletjes, van

twee Greinen ieder, had laaten inneemen.

In het Krygs-Hofpitaal heeft de zeer geleerde

Heer Joannes Koelman, met deeze Pilletjes

en een Stooving van Cicuta^ een groot Schirrheus

Gezwel van de regter Oorkher , dat naar de Kan-

ker helde, in eenige Weeken byna geheel doen

verdwynen.

JosEPHUS PöcK, Doktor te Weenen^ hadt

in een Adelyke Dame een verholen Kanker, in

beide de Borften, welken zy drie Jaaren hadt ver-

borgen gehouden
,

genezen. Onder het gebruik

der Pilletjes van Ctcuta werdt, na verloop van

twee Maanden, de hardheid der Borft verdeeld

in kleme Klompjes , die met het ingeeven van

.een Purgcermiddel verdweenen zyn en de Zwel-

ling der Borften verminderde kennelyk. Maar in

den gewenfchten voortgang van deeze Procfnee-

ming kwam haar een heete Ontfteekende Ziekte

over, die van een doodlyk gevolg was. He't

Bloed,
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Bloed , in deeze Ziekte verfcheidc maal uit de A-
der getapt, is altyd Spekagtig geweeft: weshal-

ven niemand behoeft te vreezen , dat deeze Pil-

letjes het Bloed in een dun rottig Vogt verande-

ren zouden, Deeze Dame heeft , verfcheide

Weeken lang , dagelyks dertig Pilletjes ingeno-

men en nooit over iets kwaads geklaagd.

De Chirurgyn van 't Stads Hoipitaal , Ferdi-
NANDUS Leber, heeft met deeze Pilletjes ook

verfcheide Proeven in 't werkgefteld jop Knoeft-

gezwellen en Kankers van de Borften en 't Aan-

gezigt, als ook in verfcheide Kwaaien der Ocgen.

Voor 't laatft brengt de Pleer Störck de His-

torie by van een Vrouw van dertig Jaaren , die

federt eenige Jaaren eene Verharding hadt in het

flinker Borll, hellende naar de Kanker. Deeze

driemaal 's daags drie Pilletjes ingenomen hebben-

de , zo bedaarden haar Pynen binnen weinig Da-

gen, doch de Sc/rrkis bleef onveranderd. Hy
vermeerderde de Gifte van de Pilletjes , traps-

wyze, tot dat zy 'er agttien 's daags innam, en

hieldt daar mede aan tot in de elfde Week , doch

vondt nog geene verandering in de gefteldheid van

't Gezwel. In de dertiende Week, egter, be-

gon de Scirrhtis zagt te worden , in Klompjes van

een te fcheiden en zo fchielyk te verfmelten , dat

'er, na verloop van tien Dagen, naauwlyks meer
dan een twaalfde deel van overbleef, en dit wei-

nigje was op 't gevoel w^eek en Papagtig.

Uit dit alles heeft de Schryver eenige Gevol-

V. Dehl. Bb 5 gen
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gen afgeleid •, naamelyk: dat het Sap van de Dol-

le Kervel, in redelyk groote veelheid, onfchade-

lyk , van alle Temperamenten , Ouderdom en

Sexe , kan worden ingenomen : dat het de Af-

fcheidingen of Uitwerpingen niet van ftel helpt:

dat het de Verhardingen en Knoeftgezwellen op-

loft, den Kanker paaien ftelt, de fcherpe Vog-

ten verbetert , de Pynen Hik , de Zweeren en

Pypzweeren geneeft, de Gezwellen dooriiitwen-

digc oplegging verdryft , de beginnende Staaren

doet verfmelten of ten minfte derzelver voortgang

verhindert; enz.

Vervolgens worden 'er eenige Waarfchouwin-

gen by gevoegd , omtrent de Zaaken , die van

de genen , welken een Knoefigezw^el of Kanker

hebben , in agt genomen moeten worden : het

vermyden naamelyk van alles , wat in- of uitwen-

dig dit Ongemak kan prikkelen of tergen , vooral

de ftyve drukking der Ryglyven. De Onder-

vinding heeft hem geleerd , dat deeze Pilletjes in

de Bordkwaaien geenszins hinderlyk zyn , noch

de Uitloozing van Rachels beletten, maar veel-

eer bevorderen. Hy geeft als Bedenkingen op

:

of men niet, wanneer de Pilletjes wat traag fchy-

nen te werken , derzelver werking zou kunnen

bevorderen met dagelyks aan de lydende deelcn

den warmen Damp te brengen van een Afkookzcl

van dit Kruid; of liever een Pap van hetzelve?

Doch , zegt hy , daar zyn Patiënten , die niet

verdraagen kunnen , dat hetzelve op de bloote

Huid
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gelegd worde : zou het dan niet beter zyn , die

eerft te bedekken met een Pleitter van Loodzalf

en dan met zulk een Pap te ftooven? Zou het niet

voordeelig zyn, terwyl men de Scirrhus nog mag

prikkelen, het EtvfL de Cicuta, de Labdam oi d&

Galbano , daar op te leggen ? enz.

Op 't allerlaatfte zegt de Heer S t ö r c k , tot

befluit van zyne Verhandeling ; dat men , indien

uit het gebruik iets kwaads mogt ontftaan , naauw-

keurig onderzoeken moet , ot" zulks ook uit de

groote hevigheid van het Ongemak, uit een mis-

llag door den Lyder of de Oppaffers begaan , of

iets dergelyks, heeft kunnen voortkomen ; voor-

enaleer men het Middel als fchadelyk en verderf-

lyk veroordeele.

V. Deel. VER-



VERHANDELING
OVER DE

STAART-STER,
van het Jaar i7)9:

Dienende tot bevvys, dat het de zelfde Komeet
isgesveelt, waar van de wederkomfl: door

Halley was voorzegd:

DOOR DEN Heer

b. KLINKENBERG,
Lid van de Hollandfche Maatfcbappy der Weeten-

Jcbappen te Haarlem.

ALhoewel 'er een groot onderfcheid is ge-

weeft, zo in de Schyiigeftalce , als in de

Schynbare Loopwegen van de StaartCterre , die

men in de Jaaren 1531 , 1607, 1682, en 1759 ge-

zien , en met wat meer oplettendheid dan in

vroeger tyden waargenomen heeft, en dat die in

het laatfte Jaar wat langer is weggeblecven , dan

veele zulks hadden verwagt, nogtans is 'er geen

twyffel aan , of het zyn geen byzondere, maar

een zelfde Komeet geweelt. Immers de Geleer-

de Heer Halley, het voetfpoor van den groo-

ten verbeteraar der Natuur- en Wis-kunde , den

Heer
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Heer Newton , volgende , heeft al gezien en

voorgefteld , waarom deeze Komeet miffchien

niet eer , dan in 't laatfl: van 't Jaar 1758 , of in

het begin van 1759, zou wederkomen, zoals 't

gefchied is (*).

Onze beroemde Tydgenoot, de Geleerde Heer

Clairaut te Parys, het al te vroegtydig en

vergeefs uitzien van verfcheide Sterrekundigeii

naar de komft van den Komeet bemerkende , heeft,

op de zelfde gronden als de Heer Newton,
dit ftuk eruftiger aangegreepen en ondernomen

,

om dat geen, 't welk Hallky aan de naakomc-

lingen tot een Proef op de v/aarfchynlykheid van

zyne gedagten had overgelaaten , tot een groo-

ter naauwkeurigheid te brengen , en de tyd
,

wanneer de Komeet te voorfchyn zoude moeten

komen , veel naader te bepaalen ; dit heeft hy

door een moeielyken arbeid met het maaken van

veel famengeftelde en aannaderende Rekeningen

zo verre gcbragt , en een befluit gemaakt , dat

de Komeet omtrent het midden van de Maand
yifril tot zyn nabyheid aan de Zon zou moeten

komen, met die byvoeging nogtans, dat eenige

kleine ontglippingen (die de Rekenwyzen hy Na-

/^erifig onderhevig zyn) en nog eene kleinigheid

die wegens de kortheid van den tyd niet bere-

kend

(*) Tables Aftrom. de Mr. Hall e y, par Mr. pe la
Lande, pag. 36. alsook het II. Deel deezer Ferèa?i'

id. Rladz. 496.

V. Deel



574 Verhandeling van D. Elinkenberö

kend was , wel een Maand onderfcheid in de

voorfchreeve tyd zou kunnen veroorzaaken ; gc-

lyk te zien is in een Memorie van dien Heer,

gedrukt in het Journal des Sgavans voor de

Maand ^^«//rt/y 1759, ƒ i/^-. 92. &c. De uickomft

heeft doen zien dat de uitrekening van den Heer

Clairaut niet boven eene Maand van de waar-

heid zy afgeweeken.

Het is veel gevorderd , en heeft een byzonde-

Tc oplettendheid en geduld vereifcht , om een zo

lange en ongelykheid onderhevige Periode , in

een EUipüfchen JVeg die byna viermaal grooter

langte dan breedte heeft, tot op een negetihon-

{ïsrdflc gedeelte naa te bepaalen, door de Wetten

van de Werking der Zwaarte-kragt, waar mede

de Zon en ai de Lighaamen, die in het Zongeftel

omloopen , begaafd zyn , en waar door meell alle

de Schynbare ongelykheden in de beweeging der

Plauectcn worden voortgcbragc. Men mag zeg-

gen, dat de Theorie van deeze Komeet reeds zo

naa bepaald is als die van den Planeet Saturnus;

want de Geleerde Heer Halley heeft aange-

merkt , dat de omloopstyden van dien Planeet meer

dan dertien dagen fomtyds verfchillen, bet welk

ook omtrent het negenhonderdjie gedeelte van zyn

geheele Periode uitmaakt : en miffchien voor dat

deeze Eeuw ten einde is, of eerder, zal men de

wederkomft van deezen Komeet op drie dagen of

nader kunnen bepaalen, en zyn Schynbaren Loop

door de Vafte Sterren aanwyzen.

Dooï
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. Door 't gcene hier na volgt, zal de Onover-

eenkomftigheid van den Schynhaann JVeg^ en de

overeendomft van den TVuaren Weg, dien de Ko-
meet in de vier bovengemelde Jaaren geloopen

heeft, befpeurd worden.

In *t Jaar 1531 , in do Maand Augiipus, heeft

Apianüs die Jstcr waargenomen, en dezelve in

tien dagen zien loopen van de Sierren, die nu met

de kie'ine Leeuw worden afgebeeld, tot omtrent

het einde van den Noordcr Vleugel der MaagJ;

Hy heeft ons de Aantekeningen van zyne Waar-
neemingen nagelaaten , en daar door veel dicnft

ter ontwarring van het Komeetgeftel toegebragt,

't geen in de voorige tyden niet gefchied is.

In 't Jaar 1607 heeft Kepler en anderen die

Ster in de IVIaanden Sepemher en Oktober waarge-

nomen , en dezelve in dertig dagen zien loopen

van de regter agterpoot des grooten Beers, door

den Beeredryver, tot omtrent het regter been vai^

den Slans:eJraa<rer.

In 't Jaar 1682 hebben Flamsteed, He-
VELius, en meer andere Sterrekundigen , dezen

Komeet meer dan twintig dagen waargenomen in

AngttfiKs en Sepemher, en in dien tyd zien gaan

van de Kop des hhmen Leeuws , door 't Ha/r van

Berefiice, tot by den Noordervoet van de Maao-J.

Elindelyk, in de Maand December 1758, is de

Komeet weder zigtbaar geworden, en naby Drcs-

den eerrt gezien, vervolgens te Farys 'm Jfamary

y. Deel.
'
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1759, door M''. Messier, endaar na op ver-

ibheide plaatfen tot in het laatft van Mey , en dus

den tyd van ten minften vyf Maanden lang, in

welken die Sterre fchynbaar geloopen heeft van

tuffchen de Beelden van den Ram en van de Vh-

Jchen , door den tVaterman en den Staart van den

Stcenbok\ voorts door den Staart van de Paauw en

den Zu'ider Driehoek , door het Kmys , en de Ag-

terpooten van den Paan/man, en door den TVa-

terfjang tot naby het Sextant van Uran'ia , daar

dezelve is verdweenen.

De drie eerlle Schynbare Loopwegen zyn zo

veel niet met malkaar verfchillende als deeze laat-

fte met de anderen. De Komeet is toen op

gantfch andere tyden in het Perihelium geweeft,

waar door dat verfchil is voortgekomen : in de

drie eerfle Jaaren is de Komeet fchynbaar met het

vervolg der Zodiaktekenen benoorden de Ecliptica

geloopen , en in 't laatfte Jaar direkt daar tegen

aan, en meed verre bezuiden de Ed'ipaca. Een

groot onderfcheid, doch waarvan hun, die het

Syfema der Komeeten befeifen , de Reden volko-

men bekend is.

De Parabolifche Weg van den Komeet, uit de

"Waarneemingen in devierbyzondere Jaaren opge-

maakt, heeft een genoegzaame ovcrecnkomft, ge-

lyk in de volgende vergelyking blykbaar te zien is.

Ja«.
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Jaa
ren

iS3i

i6o7

1682

1759

Plaats van

bet Peri-

betiüm.

T.Gr.M.S

IO.I.39- ö

10 2.16. o

10.2 52.45

lo.i. 0.24

Dijlan- \ Plaats van t Inclinatie. Tyd der ^De ver^
.f. .-.. •. I j„ Ar,.„..j .yg^j ^g_j Ikom/l in 'tfcbillen-tle in 't de Noord'

Perib.

van de

Zon.

56700

.58680

.58328

knoop.

T.Gr.M.S

1. 19.25. o

1. 20.21. o

I 21.16.30

,5970711124. 7 20,

Kom.weg.

Gr. M. S.

17-56. o

17. 2. o

17.56. o

17.28.55l

Peribe-

Hum.
de Peri-

oden.

D. U. M. Dagen.
Sspt.

3-21-27 „ .

oa.
-278111

26- 3 59
Sept. -^7352J

Maart
"^7938.s

i3-io-ii{

In allen is de Waare beweeging tegen 't vervolg der

Tekenen geweefl (*).

De vergelykingen van dé berekende met ds

waargenomen Plaatfen van Flamsteedj door

den Heer Halley, vind men in het Werk van

den Heer Struyck, Kom Bejchryving van d&

Komeeiett, bladz. 280; de laatfte is myn bepaaling'

üit de Wasrneemingen van den Heer de la

Caille, en naar zyne Zons Tafelen opgemaakt.

Volgens die bepaaling vind ik de onderftaanJe

tergelyking van de berekende met de waargeno-

men Lengten en Breedten van den Komeet.

Ao.

(*) Zie over de drie eerfle Vcrfcbyningen HalleT^
Struyck, Barken, en »E LA Lakdk.

V. Deel. Cc
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Jo. 1759.
Middeit-jd

der Waar-
neemingen

te Pavjs.

D.U.M. S
sA^ril.

13-16.12 21

Berekende

Lengte.

Gr.M.S

Waarge-
nomen
Lengte.

\Diffe-

rentie.

Gr.M.S.

!2o.5i. 7'!s:2o. 51.42

30- 9.ii.32rt:f26 47-i7j

I. 9 23.Ï9

3. 9- 3 35
8.50.22

9.40.17

9. 6- 9
9. 136
9 37 58

8.52-57

9- 1-57

5-

6.

8.

9.

12.

14.

35

—22. 30.20 Jt^ 22. 3 1.4c

—17. II. 12!— 17.10.42
—14. 1.48 —14, 1.35

36.10.36.58

M.S

Bereken-

de Breed

te ten

Zuiden,

Gr.M.S.

— 0.251 2. 7.46

|34 39. 4

—1.2031.25.40
+ 0.3026.4S.59
+

0.13J23.42.15
—0.53 22.28-14-12.52. 7 —12. 53- o

-11,12.57 —ir. II. + 1.57 20.36.12

-10.35- 3—10.33. 5|+i. 58 19-50.37
- 9.12.29,— 910.40 + 1.4918. 2.40
- 8. 36. 55',— 8.35'20+i

35J17. 945
- 8.22.39— 8 21 50+ 0.49116.46.29
- 8. 9-53'— 8. 8.4C+i.i3';i6.24. 8

17. 9-38.59— 8. 0.12 _ 7.5948 + 02416. 5.45
— 7.51.34— 7.50.20+1.1411547,4818.10. 8.
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Halley zeer gebrekkelyk , en ten minden één

Graad in Lengte , en i Graads in Breedte ver-

fchillende bevonden zynde , zo wüs 'er geen kans

om daar door een Elliptifchen Weg te vinden ,

die met de Waarneemingen beter dan de Parabo-

lifche Weg overeen zoude komen. Hy was eg-

ter van gedagten , dat als men de Periode op 75

Jaaren, en dienvolgens de helft van de lange Dia-

meter der Ellips op 17.7845, den afftand in 't

Perihelium 0.57993 , de Noordknoop in Taurus

15 Gr. 30 Minuuten , de Inclinatie 17 Graden,

het Perihelium i Gr. ia Minuuten in Aquar'tut

ftelde , en dat de Komeet op den 26 Augu^us ,

Nieuwen Styl, des morgens ten 7 uuren in 't Pe-

rihelium zy geweeft; dat dit het beft met de Waa-
re Weg en met de Waarneeraingen zal overeen-

komen (*).

Door de Waarneemingen van Longomonta-

Kus en KEPLER,in 't Jaar 1607 op den Komeet ge-

daan , is de Heer Halley veel nader gekomen.

Hy heeft uit hunne Waarneemingen de volgen-

de Elliptifche Stellingen gemaakt , en daar op al

de Waarneemingen met zyn Uitrekeningen ver-

geleeken. De Periode ftelde hy op 76 Jaaren, en

de halve lange Diameter in evenredigheid ook

grooter; den afftand in het Perihelium 0.58507 van

de Zon j de Noordknoop 17 Gr. 48 Min. 40 Sek.

in

() M. DE LA Lande Tah. Afir. de M. Halley^

pag. 59.

V. Deel. Cc ü,
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in Taurtis ^ de Inclinatie 17 Gr. 20 Minuuteny

het Perihelium i Gr. 30 Min. 40 Sckonden in

/iqiianits , en dat de Komeet in 't Perihelium is

ge weeft in dat Jaar den 27 Oktober, Nieuwen

Styl, 's voormiddags ten 9 Uuren 4aMinuuten;

waar door hy het grootfte Verlchil tuffchen de

Waarneemingen en de Uitrekeningen vond, in

Lengte 34 Min. 43 Sekonden, en in Breedte 24

Min. 10 Sekonden; het kleinfte Verfchil in Leng-

te I Min. 15 Sekonden, en in Breedte 3 Min.

15 Sekonden (*).

De zelfde Komeet was in 't Jaar 1^82 door

Flamsteed naauw keuriger dan ooit te vooren

waargenomen ; waar door de Heer Halley den

voorfchr. ParahoÜjchen^ en naderhand den Ellip'i-

Jchen Weg veel nader dan uit de voorige Waar-

neemingen heeft kunnen bepaalen. Volgens den

gevonden Parabolifchen Weg, de Waarneemin-

gen van Flamsteed met de Uitrekeningen vergc-

leeken zynde , zo was het grootfte Verfchil in de

Lengte maar 3 Min. 49 Sekonden , en in de Breed-

te 3 Min. 42 Sekonden. Uit de zelfde Waar-

neemingen maakte hy de volgende EUiptifche be-

paaling.

Een middelgetal , uit de twee voorfchr. Perio-

den neemende , was 75^ Jaaren , en dienvolgens

de halve lange Diameter van de Ellips 17.8Ó35;

de Diftantie in het Perihelium 0.5825; de Incli-

natie

(*) 't Zelfde WerI:, pag. si-
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natie 17 Gr. 4-2 Mnuuten ; de Noordknoop 20

Gr. 48 Min. in Taurus\ de plaats van 't Perihe-

lium I Gr. 36 Minuuten ïn yiquanus , en dat de

Komeet in 't Perihelium was geweeft den 15 ^>/?-

/^/wZ-if/- , Nieuwen Styl, 's voormiddags ten 9 Uu-
ren 2,2 Minuuten ; en hier op vondt de Heer Hal-
LEY het grootfte Verfchil met de Waarneemingen
en de Rekeningen, in de Lengte 1 Min. 24 Se-

konden, en in de Breedte 2 Min. 48 Sekonden (*).

De Komeet federt den 24 of25 Decemler 1758,
en in yanuary ^ Vehruary en Maart 1759,. door

eenige ' Sterrekundigcn gezien zynde
, gaf zyn

fchynbare Loop aanftonds te kennen, dat het de-

zelfde was, dien men vcrvvagtte. In deeze Pro-

vinciën heeft men hem, zo veel my bewuft is,

voor den 30 Apil niet gezien. Zyn verblyf in

de Zonneftraalen , en voornamelyk de afdaaling

naar het Zuiden, heeft de zigtbaarheid van den

Komeet eenigen tyd bezwaarlyk en voor de Eu-
ropeé'rs onmogelyk gemaakt. Op den 29 April
was de Hemel des avonds redelyk helder, ech-

ter kon men toen van den Komeet niets gewaar
woorden , niettegenftaandc het daar na gebleeken

is, dat dezelve dien avond, ten half negen Uuren,
circa 2 Graden in het Zuiden boven den Horiforjt

heeft moeten ftaan : want ten 9 Uuren was zvn
Ziader Decltnat'ie circa 36 Graaden , en de As^
cenJJo. recia omtrent 164'; Graaden , de Zuider

Ho*
(*) 't Zelfde Werk, pag. 41—4(5. >^ '

y. Deel. Cc
3
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Horifont in 's Hage 37 Gr. 56 Min. bepeden den

.equator gedaald : zo dat de Komeet toen even

voor negen Uuren heel naby den Horifont geftaan,

en de Dampen, en wat dies meer is , de zigtbaar-

heid verhinderd zullen hebben. Maar den avond

daar aan volgende zag men den Komeet, zodra

h-et Dagligt genoeg verdvveenen was, een weinig

beweften 't Zuiden , ten minftc 10 Graden bo-

ven den Horifont : welke fchielyke verandering

van Standplaats en de Ichynbare Loop in een dag

of twee daar aan volgende , met voorheen gedaa-

ne Afpaffingen heel na overeenkomende, hield ik

my verzekerd, dat het de zeilde Komeet moeft

weezen, die in 't Jaar 1682 de laatftc maal was

gezien.

Na dat. ik, tot den 21 Mev, de Standplaats van

die Sterre verfclfeide maaien had afgemeeten , heb

ik daar uit een Parabolifche bepaaling gemaakt

,

en by Afpailing gevonden: de Komeet in 'tPeri-

hehum den 14 Maart, 's morgens ten 10 Uuren;

4e afiland in 't Perihelium 0.59 ; de plaats van 't

Perihelium in de Ecliptica O:^ Gr. in Aquanus-^d^Q

daalende Knoop sol Gr. in Scorpio\ de Inclinatie

,l9y Graden, en de Koers tegen de orde der Tekenen.

Hetzelve door Rckeninge verbeterende, vond

'k den Komeet in 't Perihelium den 13 Maart ^''s

namiddagsten 9 Uuren 13 Minuuten ; den afftand

in 't Perihelium van de Zon 0.6002 ; 't Perihelium

in des Komeets Weg o Gr. 43 Min. in A(juarhis',

de daalende Knoop 23 pr. 4(5 Min. ip Scorpo ^

en
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en de Inclinatie 17 Gr. 41 Minuuten ; maar dee-

7,e bepaaling met anderen van myne Waarnee-

mingen , I , 2, , tot 4 Minuuten verfchillende

,

heb ik daar geen nadere Calculatiën op gemaakt,

voor dat my de Waarneemingen van den Abt de

LA Caille door den Heer Struyck zyn toe-

gjezonden (*) , waar door ik den voorfchreven Pa-

rabolifchen en den hier na volgende Elliptifchen

Weg berekend hebbc.

Ik heb de laatfte Periode van 279361 Dagen

voor den Omloopstyd genomen , en dus het vol-

gende gevonden.

De halve lange Middellyn van de Ellips i8.oi84f>70

De halve korte Middellyn 4.5462825

Den afftand in het Perihelium, van de Zon 0,5829720

Den Komeet in 't Perihelium op den MiddeltydvanPa-

rys, Nieuwen Styl, den 13 Maart 1759, 's morgens ten

I Uur 7 Min. 35 Sekonden.

De Inclinatie van des Komeets met

de Zons Weg i7Gr.4oMin. 5 Sek,

De Klimmende of Noordknoop in

Taurus 23 Gr. 45 Min. 36 Sek.

Den hoek tuffchen deNoordknoop

en 't Perihelium iioGr. 26 Min. i7i Sek.

En de plaats yan 't Perihelium in

Jquarius 3Gr. 19 Min. 18 Sek,

Den Loop tegen de order der" Tekenen.

Ver-

(*) By Miffive van 5 July i7S9.

V, Deel, Cc 4
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Verderde Zons plaatfen enafflanden, even alsby

de Parabolifche Rekening
,
gebruikt hebbende , heb

ik de vergelyking van de Waarneemingen met de

Uitrekeningen , op de voorfchreeven tyden , aldus

gevonden.
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Alhoewel, volgens deezen EUiptifchen Weg,de
Waarneeming op den i Mey 2, Min. 31 Sekon-

den verfchik , en die volgens de Parabole min-

der is , nochtans zal , alles door malkander geteld,

het Verfchil in de Ellips minder zyn , dan in de Pa-

rabole. Ik heb den EUiptifchen Weg, benevens

de Kringen van de Aarde , Mars, Jupiter en Satur-

nus^ met derzelver Standplaatfen op verfchillende

tyden , in Figuur i , Plaat XXXVII. , hier by

gevoegd.

Al het voorfchreevene toont zo veel overeen-

komft aan , in de vier meergemelde Jaaren , dat

'er geen redenen zyn ora te denken , dat dit niet

één zelfde Komeet zoude zyn geweeft. Dat hec

Verfchil tulfchen den een en den anderen Om-
loopstyd meer dan 580 Dagen is , kan ook tot

geen bewys daar tegen verftrekken ; dewyl'

men weet dat de Zwaartckragt vanSaturnuSj en

voornaamelyk van Jupiter, die veel zwaarder is,

en den Komeet in 't laatft van de voorgaande Pe-

riode veel nader is voorby geloopen, dit kan veroor -

zaakt hebben. De volgende Periode zal met de

voorgaande wederom verfchillen ; want fchoon

de Komeet in dit Retoev lang zo digt niet voor-

by Jupiter gcpalTcerd is, als in Juf^'} -^^July en Au-
gujiui 1681, nochtans zal de nabyheid, die de-

zelve nu aan de Aarde heeft gehad , den EUiptifchen

Weg weder eenigzins veranderd hebben.
'" Op den 16 A^nl 11^^ is ds Komeet het digt-

y. t?£EL. Cc 5 iie
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fte by de Aarde geweeft. Op dien dag, 's namid-

dags ten vyf Uuren, heb ik de Lengte en Breedte

van den Komeet gevonden, als in de evengeftelde

Tafel is aangetekend. Deszelfs afftand van de Aar-

de was toen 0.1252, dat is weinig meer dan één

agtfte deel van desAardkloots Middel -afftand van de

Zon. Op 't Jaar 1681 , in de voorfchreeve Maan-

den, heeft de Komeet niet nader by Jupiter ge-

weeft dan -,l deelen van den gemiddelde Aardkloots

afftand, en derhalven' is zyn afftand van Jupiter

toen omtrent 7? maa) zo groot geweeft, als op

den 26 Apn/ijgg zyn afftand van de Aarde was.

Dewyl nu Jupifer omtrent 200 maal zo veel zwaar-

te of ftotfe heeft als de Aardkloot (*) , zo volgt,

dat de werking van de Zwaartekragt der Aarde

nu wat min of meer dan een vierde deel der wer-

king van den voornoemden Planeet , ten tyde van

zyn digtfien ftand by den Komeet in 't Jaar 1681

,

zal geweeft zyn ; maar de afftand j tuÜchen Ju-

piter en den Komeet , heeft toen zo fchielyk niet

toe- en afgenomen , als nu laatft tuffchen de Aar-

de en den Komeet ; het welk milTchien ook wel

eenig verfchil in de bovengemelde werking der

Zwaarte, of in de proportie van dien, zal veroor-

zaaken. Dewyl de Komeet in dit Retoer veel

verder van Jupiter is gebleeven
,
gelyk hy ook

in

(*) Z)c de Heer 's Gravesande, § 4163. of Strui^j;

Jnleiding pt de Gepgraphie, pag. 19.
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in de naaftvolgende zal doen (zie Fig. i.) , zo

l^al zyn Zwaarcekragt zulk een merkbaare uit-

werking op den Ellipcilchen Loopweg van den Ko-
pieet in deeze Periode niec hebben. Indien de Pe-

rioden beftendig 76 Jaaren waren, dan zou derge-

]yke nabykomft met Jupiter op het derde Retoer

van den Komeet , dat is in 19 Omloopcn van Ju-

jpiter, voorvallen; maar de Omloop beftendig om-

trent 75 Jaaren zynde , dan zou zulks op het viefT

de Retoer , dat is om de 25 Omloopen van Jupi-

ter, gefchieden.

Een ander Verfchynzel van deezen Komeet
Iiqeft veel verwondering aangebragt: naaraelyk,

dat de Staart , zo hier als op andere plaatfen in

Europa, met geen meerdpr langte is gezien. Ik

zgu de fchynbaare langte, den 30 A^nl , niet

meer dan op i of i-^ Graaden durven bepaalcn:

het aanwaflende Maanligt en de fterke verwyde-
j-ing des Komeets van de Zon en van de Aarde

hebben de zigtbaarheid der Staart vervolgens alle

avonden doen verminderen. Zeker Heer in het

begin van April i'j^^ te Surinamea., en de vol-

gende dagen op Zee geweeft zynde, heeft my
gezegd, en by aanduidinge te kennen gegeven,

dat hy de fchynbaare Jangte van den Staart aldaar,

omtrent 10 Graaden heeft gezien. Hqt verfchil is

evenwel nog groot met de Waarneeming van dcri

Jleer Picard, die in 't Jaar 1682 , den 1^ Au-
^ujïus, des morgens , voor het opgaan van de Maan,

V. Deel. do
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den Staart van den Komeet , omtrent ter langta

van 30 Graaden , heeft waargenomen (*).

De byzondere Oraftandigheden van tyd en

plaatfe, enz. hebben zekerlyk een aanmerkclyk

fchynbaar verfchil moeten veroorzaaken ; maar

hetzelve daar door volkomen op te loil'en, zal

naar myn gedagten tot nog toe bezwaarlyk zyn.

Om deswegen , was 't mogelyk , eenige vol-

doening te vinden, heb ik den tyd van de Maans

opgang te Parys, op den 29 Aiii^ujlus 1682, des

morgens, onderzogt. Volgens de Tafelen van

Halley vond ik des morgens ten een Uur de

Zon m V'irgo 5 Gr. 54 Minuuten ; zyn Afcsnfio

recta 157 Gr. 41 7 Minuuten; de Maan in Cancer

14 Gr. 35 Minuuten; de Zuidcr Breedte der

Maan 3 Gr. 19 Minuuten; haar Afcenfw recia 105

Gr. 2,7 Minuuten; de Noorder Dec/i/iaije ic^Gr.

23 Minuuten, en volgens dien de tyd van den op^

gang der Maan te Farys , 54 Minuuten na

middernagt. Toen heb ik op half éen Uur (in

fuppofitie dat Picard omtrent dien tyd deStaart

van den Komeet tot de bovengemelde langte ge-

zien moet hebben) de Zons plaats berekend , en

gevonden 5 Gr. 52 ï Min. in Virgo; zyn Ajcen-

J?o recfa 157 Gr. 40T Minuuten ; de NoordcrDif-

cïinaüe 9 Gr. 22f Minuuten , en volgens dien op

die

(*) MoNNiF.R Hi/?. CeU^t, png, 265. Item 't II. Desl

4jSi;er Verhandelingen, pag. 506.
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die tyd de Zons Az'nnuth 8 Gr. 41 Min. beoofteii

het Noorden ^ en zyn diepte onder den Horifont

31 Gr. 2,5 Minuuten ; voorts op den zelfden tyd de

. Komeets plaats , volgens de Parabole van Halle y

gezogt, vond ik die 10 Gr. 40 Min. in Leo met

24 Gr. 57 Min. Noorder Breedte, de ^Jcevjio

re&a van den Komeet 141 Gr. 56 Minuuten, eu

zyn Noorder Declinatie 41 Gr. 11 Minuuten.

Waar uit door rekening verder volgt , dat de

Komeet toen boven den Horifont was omtrent 3

Graaden, ftaande 17 Gr. 41 Min. beooften het

Noorden : dat de ftrekking van de Staart toen om^

trent 13 Graaden van den Verticaal-Cjrcel wztix het

Ooften was overhellende: en dat Picard het

verdwynende uiteinde van den Staart ten minften

32 Graden boven den Horifont van Parys moet

gezien hebben , terwyl de Maan, een Ligtskragt

van vier dagen hebbende, aldaar nog min of meer

dan 6 Graaden onder de Kimmen was.

Op den 30 Apil 1759, des avonds ten half

tien Uuren, heb ik als vooren de Plaatfen van de

Zon en Maan berekend , als ook de Afcenjw re&tt

en Declinatie op dien tyd , en voorts hetzelve van

den Komeet naar den Elliptifchen Weg. Ik vond

dat hier in 's Hage de Zon toen omtrent 407 Graa-

den benoorden het Weiten, en omtrent 15 Graa-

den onder den Horifont moeft weezen, bygevolg

de Schemering nog niet geheel van den Hemel:

dat de Maan, omtrent 3- dagen oud zynde, 91

Graaden benoorden het Weften , nagenoeg 21

V. Deel. Gr.
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Gr. boven den tlorifont ftond: de Komeet was

toen ruim i8 Gr. bevveften'c Zuiden, bovenden

Horifont ruim 9 Graaden , en de direótie van de

Staart zig verheffende 1 1 Graaden naar het Ooften

opwaards , dat is omtrent 79 Graaden van den

Topboog naar 't Ooften hellende.

Verder heb ik in acht genomen de verfchillen-

de af(landen des Komeets van de Zon en van de

Aarde (zie Fig. 3 en 4) ; de eerfte is toepaflelyk

op het Jaar 1682 , en de andere op 1759. In

beiden betekend Z de Stand van de Zon j A van

de Aarde, R van den Komeet , van wiens Weg
T het Perihelium is, en Y het zigtbaare uitein-

de van den Staart , welks ftofdeelen zig waar-

fchynlyk wel verder hebben uitgeftrekt , maar

niet genoeg verligt zyn geweeft , of door andere

beleefden in onzen Dampkring verhinderd , ora

verder gezien te kunnen worden.

Volgens de Parabole van Halley, in 't Jaar

1682, ZT .583 zynde, vind ik, op den 29 A»-

gujius 's morgens, ZR .692 , ZA i. 008- , AR
.444-lrj de hoeken AZR 21 Gr. 33', Min. ZAR
34 Gr. 53 Min. enZRA 123 Gr. 331 Min.; de

hoek RAY, volgens Picard, ten naafte by op

29 Gr. 34 Min. genomen , dan is RY geweeft

.220, en AY .371%

In Jaar 1759 den 30 April 's avonds, omtrent

ten half tien Uur, volgens de Ellips (ZT ook .583

zynde) vind ik ZR 1.152, ZA 1.008' , AR
.ai7Ï, de hoeken AZR 8 Gr. 42I , ZAR 126

Gr.
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Gr. 41 Min., en ZRA 44 Gr. 36I Minuuten.

Om uit deeze bepaalingen eenige vergelyking

te maaken over de zigtbaarheid van den Staart,

mag niet zonder grond gefteld w^orden , dat het

vermogen, waar door de ftofFen die de Staarten

formeeren , zo die door hetzelve van het Lighaam

der Komeeten worden afgevoerd , zulks in re-

den is, omgekeerd als deKwadraaten van de Ko-
meeten Afftanden van de Zon ; waar uit dan volgt

,

dat de ftofFe, die in 't Jaar 1682, den 29 Au-
gti^us^ ten minde tot op .220 (dat is, ter dis-

tantie RY) zyn afgevoerd; in het Jaar 1759 den

30 April^ ten minfte ter diftantie van .080 dee-

len van den Komeet afgevoerd geworden zal

zyn.

Het is bekend, dat de kragt van 't Licht nage-

noeg evenredig is aan het Kwadraat van den af-

ftand , omgekeerd , tuffchen het verligtende en

het verligt wordende Voorwerp; dat is, in dit

geval , omgekeerd als het Kwadraat van de diftan-

tien ZY; en dat de kragt vmi het gereflcdeerd

Licht insgelyks omgekeerd is als 't Kwadraat des

Afflands tulTchen het verlicht zynde Voorwerp, en

de plaats daar het gerefleóleerde Licht gezien

wordt ; dat is omgekeerd als het Kwadraat der af-

ftanden AY: derhalven zal men met reden mo-
gen denken , dat als de omftandigheden van Dag-
en Maan-licht, verhefEnge boven denHorifont,

de klaarheid van den Sterren-Hemel &c. op de
meergemelde differente tyden en plaatfen waren
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]ykge weeft; dat men dan het uiteinde van den Staaft

desKomeets in beide gevallen, uitA in Y eveneens

gezien zou moeten hebben wanneer ^~J^^ niet Z^"
vermenigv. , en daarom ookZA met ZY verme-

nigv. wederzyds gelyk waren ; en dan zou de hoek

RA Y,die in 'tjaar 1682 omtrent 30 Graden fchcen,

in 'tJaar 1 759 (op de voorfchreevc tydcnj) zeer naby

iiGraden^endusdelchynbaarelangtevandenStaart

geweeft moeten zyn. Maar dat is hier ter plaatfe

zo niet gezien, en dus zal 't 'er op aankomen of de

voorfchreeven verfchillende omftandigheden , naa-

melyk: in 't Jaar 1682 de Zon 31 Graaden 25 Mi-

nuten onder, en in 't Jaar 1759 omtrent 15 Gra-

den ouder den Horifont: in 't eerfte de Maan mst

vier dagen Licht omtrent 6 Graden onder , en in 't

laatfte met drie en ëen halve dagen Licht 21 Gra-

den hoven den Horifont; in 't eerfte het zigtbaa-

re einde van den Staart 32 Graden boven, en in 't

laatfte omtrent 10 Graden hoven den Horifont;

waar door de Lichtftraalen van den Staart misfehien

drie- ofmeermaalen grooter langte door den DaTiip-

kring van den Aardkloot hebben moeten gaan , en

zulks het Licht zekerlyk veel verzwakt zal heb-

ben (*): of al die verfchillende omftandigheden,

zeg ik, niet hebben kunnen te wege brengen, dat

de Staart van den Komeet nu de laatftemaal zo veel

min-

**) Zie de Heer Lulofs, Inleiding ter Natuur- en

JViskonJifge Bafcbowwing van den Aardkloot. § 593' 1"S'

577.
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minder zigtbaar is geweeft dan in het Jaar

1682 ? Men weet althans met zekerheid , dat vee-

Ie Sterren , op een afftand van 32, Graden boven,

den Horilönt zynde; zeer wel gezien Avorden^

die, als ze tot tien Graden naa aan de Kimmen ge-

daald zyn , voor ons gezigt verdwynen : ook

zou in bedenken kunnen genomen worden , of

de gerefleéleerde Lichtftraalen aan de verdwy^

ning in onzen Dampkring niet meer onderhevig

zyn, dan de eigen Lichtftraalen van vafte Sterren;

men voege 'er by, dat te Parys en mceft overal

verder ten Zuiden , en op plaatfen die verre van

de Zee afleggen , de Hemel veeltyds helderder

is dan hier en in Engeland en op andfere Noor-

delykc nader by de Zee gelegene plaatfen , en

dat de Heer Picard een gants voordeelige

Lugtsgefteldheid moet aangetroffen hebben , de-

wyl noch Hevelius te Dantzig , noch Flam-
STEED te GreenwichfdeSizTin ooit langer dan 10,

15 a 16 Graden hebben gezien, en dan zal het

zo zeer niet te verwonderen weezen , alzo de

min voordeeUge omftandigheden in 't Jaar 16^1

voor Hevelius en Flamsteed een gedeelte

der Staart van den Komeet, van 1 4, 1 8 of 20 Gra-

den minder, dan voor Picard, hebben zigt-

baar gemaakt; dat de voorgemelde omftandighe-

den in 't Jaar 1759 wat min of meer dan 10 Gra-

den van de Staart (die na de voorgaande Calcula-

tie II Graden lang moeft zyn geweeft) en dezel-

V. Peel, JDd ve
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ve dus byna geheel onzigtbaar hebben doen wor-

den.

Zou het geheel ongerymd zyn , emdelyk , m be-

denken te ncemen; dat, gelyk gefuftmeerd mag

worden, alvooren de Komeeten de Zon fterk be-

ginnen te naderen,hunne Staarten min zigtbaar kun-

nen zyn, doordien ze met haar Dampkiingen dan

nog maar weinig door de Zon verwarmd beginnen

te worden, en, haar meefte verhitting bekomen

hebbende, weinig tyds na dat ze het digtfte by de

Zon zyn geweeft; en dus in haar verwydering,

op gelyken afdand van de Zon , dan by de aan-

nadcring gekomen zynde, de Staart zig grooter

moet vertooncn van wegens de werking der by-

geblcevcne , doch dan allengs verminderende

Warmte: of niet wel de hoeveelheid der Stofdee-

len, die by rcfleótie de Staart doen vertoonen,

door de geftadig dan reeds een geruimen tyd ge-

duurd hebbende afvoering van den Komeet af, ee-

nigzins verminderd zouden kunnen zyn , en zulks

een rede, dat door die vermindering, op een ge-

ruimen afftand van het Perihelium
,

(die op den

30 Afnl 1759 omtrent 49 dagen is ge weeft) de.

proportie van de zigtbaarheid ook veel moet ver-

minderen.

Ik vertrouwe met het voorfchrecvene te zullen

zyn aangetoond, dat, noch de kleine verfchillen

in den eigentlyken Loopweg, noch het groote on-

derfcheid in den fchy.nbaren Weg en in de langte

van
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van de Siaart, tot bewys kunnen ftrckken , dat 'er

in 't Jaar 1759 een andere Staartfter , dan in 'c

Jaar 1682, is verfcheenen; en dat het derhalven,

de gefchikte en alom befpeurd wordende Wetten
van de beweeging en van de werking der Zwaar-

tekragten niet verwaarloosd, of ter zyde gefield,

en de verdere overeenkomft in acht genomen

wordende , meer dan ten klaarden zal blyken
,

dat in de Jaaren 1531, 1607, 1682 en 1759 een

en de zelfde Komeet gezien is, het geen de vol-

gende tyden en ondervinding al meerder zullen

beveiligen.

Deeze vordering in de Sterrekunde is van de

grootfte nuttigheid ; want hebben de Chriften

Wysgeeren , federt een Eeuw oftwee, de alwyze '

fchikking van den Schepper kunnen befchouwen

uit de wonderbaare overeenftemming van de Be-
wegings-Wetten , die in de zes om de Zon loo-

pende voor onze zinnen ontzaggelyk groote Bol-

ronde Lighaamen , en in de omloopende Trawan-
ten van drie derzelven , door hun zo duidelyk

gezien wordden : hoe oneindig meer is 'er een

onbegrypelyk wyze fchikking te befpeuren, in

een menigte andere Lighaamen , om de zelfde Zon
en volgens de zelfde Wetten , te zien beweegen
op een nog veel konftiger wyze : dewyl de eerft-

gemelde allen byna in Cirkelronden loopen , wel-

ker Vlakten niet veel van malkander afwyken ; en
naar een zelfde zyde, te weeten van 't Wellen naar

het Ooften gaan ; daar onder de 44 of 45 by-
V. DïEL. Dd a zQn-
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zondere Komeeten , die nu bekend zyn , ten mirt-

fte 10 gevonden worden, die een regt ftrydigcn

koers met de andere en dePlanceten,dat is van het

Ooften naar het Weften loopen, en allen zeer lang-

werpige Circels (ILll'ifJen) in zeer veel van mal-

kander wykcnde Vlakten belchryvea ; en dat

fbmtyds derzelver Elliptifche Wegen in Pa-

rabolifche of Hyperbolifche fchynen veran-

derd te worden, terwyl zy, indien de Weg
dus bleef , by weinige mogelykheid , mis-

fchien veel duizenden tegen een gefteld , na

een menigte van Eeuwen eerft weder by onze

Zon zouden kunnen komen. Maar voornaamelyk

is de Alwysheid , Magt en Goedheid van het

Opperweezen daar in te befpeuren , dat het Hem
behaagd heeft, de Zon in een gemeen punt van

alle de Vlakten der Planeeten en Komeeten Wan-
delkringen te plaatfen , op zulk een wyze, dat,

fchoonalle deeze Vlakten, en zekerlyk die van veel

meer andere Komeeten Wegen , welke nog onbe-

kend zyn , malkanderen op een menigte van plaat-

fen met regte linien doorfnyden, 'er nogtansgee-

ne dier Wandelwegen zyn gevonden ^ die op

malkander aan loopen , fchoon 'er eenigen zyn, die

den anderen heel naa voorby gaan; waar door de

vreeslyke aanbotfingen en verbryzelingen van die

groote Lighaamen. tegen elkander zo wonderlyk

worden verhoed.

Eer ik eindige , behoort nog iets tot verklaa-

ring van Figuur j en 2 (Plaat XXXVII.) gc-

.aesd
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zegd te worden. De betekening is 'er meeftal by

aangeweezcn. Maar fchoon aldaar de Komeets

Weg de Wegen der Aarde en Planeeten op tien

byzondere plaatfen fchynt te fnyden , moet niec

verftaan worden dat zulks weezentlyk gcfchiedt.

Men kan dit in een platte Aftekeninge niet gemak-

kelyk anders vertoonen: want al de Cirkel- enEI-

liptifche Vlakten hebben alleen regte lynen, door

de Zon S gaande, met malkanderen gemeen, waar

van hier maar alleen die, in welke de Vlakten van

des Komeets en Aardkloots Weg elkander fny-

den , met il XS is aangeweezen , en de overi-

gen , om verwarring voor te komen , zyn weg^
gelaaten (*).

Om

(*) Dus moet men in Fig. i, daar AK des Aardkloots

Loopkring is, zig verbeelden, gelyk het weezentlyk be-

ftaat, dat het gedeelte «TlPtf van des Komeets Ovaalen
Loopweg, boven of benoorden de Vlakte van des Aard-
Idoocs Weg, (die men de Flakti der Ecliptica noemt, 01a

dat 'er de Zon in fchynt te beweegen,) verheven is en
het geheele overige gedeelte VQVN(fï van des Ko-
meets Weg , daar onder of Zuidelyker gedooken , maaken-
de die Vlakten, zo van den ronden Loopkring der Aardp

^Is van den Ovaalen Weg des Komeets, in de Lyn /^Sü*
een hoek ,

gelyk aan de Helling van des Komeets Weg,
tuflchen de 17 en HJ Graaden, boven gevonden. Met de
Loopkringen der Planeeten maakt des Komeets Weg,
om dat zy niet in de Vlakte der Ecliptica zyn gelegen,

weder andere Lynen van DoQifnydir.g en met andere

hoeken : daar inmiddels de uitgeftrektheid van zyn Loop-

weg in de weezentlyke proportie tot de Loopkringen

van den Aardkloot en de andere Planeeten is afgebeeld,

y. Deel. Dd
^

H?
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Om op een ruinve wyze de nabykomft van den

Komeet aan de Planeecen in deeze Periode te

vertoonen , heb ik der ïrlaneccen plnatfcn op die

tyden gezogt , als de Komeet in gelyken afftand

van de Zon was met den afftand, dien ieder Planeet

van de Zon heeft , om dat de allcrnaaftc byeen-

komft omtrent die plaatfen zou kunnen voorvallen

;

doch om de kortheid heb ik de middel-afllanden

der Planeeten van üe Zon genomen. i

Iwyuh i'jcfi was de Komeet in zyn Weg op"

gelyken afftand van de Zon met Saturnus, maar die

Planeet was toen in zyn Weg in / QFig. i.)

ruim 5^ Gr. in yiq:iar}us-, hebbende dus een zeer

groote afftand van malkander , gelyk de geflipte

Linie omtrent aanduidt. In November 1761 zal de

Komeet weder op zodanigen afftand van de Zon

komen; maar dan zal Saturnus in k, dat is om-

trent 9 Graaden in Aries ftaan, en derhalve mede

óp een groote afftand van den Komeet. Men kan

gemakkelyk aen en afleiden, dat de afftand tus-

fchen Saturnus en den Komeet in F^^vw^ry 1759

veel minder is geweeft, en dat die in de Jaaren

1770, 177I5 1772., enz. ook veel minder weezen

zal

Het zelfde kan op Fig. ï, alwaar iTiPli'het Parabolifche

gedeelte, dat boven de Vlakte der Ecliptica verheven

is, voor 't oog brengt, worden toe^epalh De Loop is

van fh door P naar 1?, en bygevolg tegenflrydig mee den

Loop der Aarde en Planeeten, die altemaal zig met hec

vervolg der Tekenen van den Zodiak Ti iS , 31, eni.

be weegen.
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zal dan in 1756 en 1761. Insgelyks vind ik, toen

de Komeet zo ver van de Zon was alsjupiter, in

Febn/ary 1758, de ftand van Jupiter in g , omtrent

6 Graadcnin Sagittarius^ en in Apnl 1760 in y^,

112 Graaden 'm Aqucinas. Desgelyks in 't laatil

van December 1758 Mars in e, in 'c begin van A~
quar'ius^ en in Mey 1759 Mars in ƒ*, omtrent 12

Graaden in Ar'tes\ en eindelyk (Fig.o..^ in Fe-

hruary i'jgi) Venus in ^, ruim 2,5 Graaden in

Pijces , en in Kaart 1759 Vcnus in d^ ruim 29
Graaden in Taurus. Maar dewyl, gelyk boven

gezegd is , de Vlakten van des Komeets en der Fla-

iiecten Wegen allen van malkanderen wyken , zo

volgt , dat de op dit Vlak geflipte Liniën de

voorfchreve afftanden niet net zullen aanwyzen ;

want alhoev/el de ftand van Vcnus ^ ^ , in de plat-

te tekening, naby den ftand des Komeets in zyn

Weg komt , zo is de naafte ftand tuiTchcn den Ko-
meet en Venus nog veel meer dan een vyfde deel

^es middcl-afftands van de Zon tot de Aarde ge-

bleeven, óm dat de 'Komeet omtrent die plaats

verre benoorden , en de Planeet bezuiden het

Vlak van de Ecliptica malkander zyn voorby ge-

gaan, hoedanig met de nabykomft des Komeets

aan der Planecten Wegen meefttyds zal gefchie-

den.

V. Deel. Dd 4 BE-



BEPAALING der WEGEN
VAN EENIGE

KOMEETEN,
OPGEGEVEN
DOOR O E Hf HkEK

N. S T R U Y C K,
Lid der Koninglyke Societdt van Londen,

Korrefpondent van de Akademie der Wee-
' tenfcbappen van Parys en Medelid van

ie Hüllandfcbe Maatjcbappj ti

Haarlem.

^gg^g 0000000^^0000W0 <s ^ ó ^ :^

ONlangs heb ik van den Heer Pingré, Bi-

bliothekaris van St. Genevieve en Lid van

de Koninglyk Franfche Akademie der Weeten-

fchappen , de Bepaalingen ontvangen van eenige

oude en laatere Komeeten , die ik hier zal op-

gecven.

De Komeet van '/ yaar 1264^

Gemelde Heer fchryft my , dat hy de Bepa5-

lingen vah deezen Komeet heeft opgemaakt uic

Waarneemingen , die niet bekend zyn geweeft

aan den Heer Dunthorne, en veel zekerder

dan de genen , die men uit het Manufcript vau
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AlgiJins haaien kan (*). Zyne Bepaalingen zya

als vülgt.

't Perihelium van Aries, ^Tekens 28 (jraadeni

45 Minuuten.

De Klimmende Knoop van Aries, 9 Tekens

5 Graaden 45 Minuuten.

De Helling van de Kring 30 Graaden £5 Mi-

nuuten.

De Logarithmus van den afftand tuffchen de Zon

en den Komeet, in 't Perihehum, 4.613640 ;

dat is 41081 deelen , waar van looooo ^&n.

middel-afftand tuffchen de Zon en den Aard-

kloot uitmaaken.

De Komeet was in 't Perihelium geweeft, iti

yuly 1264, 17 Dagen 6 Uuren 10 Minuu-

ten , Middekyd , volgens de Meridiaan

van i't Qbfervatorium van Parys.

De Loop was, uit de Zon te zien, met d^

order der Tekenen.

J)b Komeet van ^t^aar 14515.

Van deezen Komeet heb ik in voorigen tyd

de Schryvers opgeteld, die 'er van fpreeken (f),

2ie hier de I^epaalingeii van den gemelden Heer.

'tPe~

(*) Zie myne Befchryjing van de Komeeten of Staartjler-

ren. Amftard. 1753. bl. 108, 109.

(f) In myn Korte Befebryving van alle de Komeeten of

St;iartlierren uit de Gefcbiedenifjen. Amft. 1740. bl. 24^,

y. dbil. ^^ $
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't Perihelium van Aries, lo Tekens i Graad

o Minuuten.

De Klanmende Knoop van Aries , i Teken

i8 Graaden 30 Minuuten.

De Helling van de Kring 1 7 Graaden 56 Mi-

nuuten.

De Logiirithmus van den affiand , tuflchen de

Zon en den Komeet, 4.767540 ; dat is 58552

declen , waar van 1 00000 den middel-afltand

tuflchen de Zon en den Aardkloot uitmaa-

kcn.

De Komeet was in 't Perihelium geweell:, iti

ynny 1456, 8 Dagen 11 Uuren 10 Minuu-

ten.

De Loop was , uit de Zon te zien , tegen de

order der Tekenen.

De Eerjle Komeet van "'t 'Jaar 1618.

Dit is niet die Komeet , waar van de Heer

Halley den Weg bepaald heeft, en omtrent

wiens Omloop ik eenige Giflingen heb voorge-

fteld (*) ; maar de andere van dat Jaar (f). Zie

hier de Bepaalingen van den Heer Pingré.

•'t Perihelium van Aries, 10 Tekens 18 Graa-

den 20 Minuuten.

De

^; i;i myn gemelde Werk, uitgegeven Ao. 175j'

blsds. Sr.

(t) Zie aiyn cerfte Werk, gedrukt Ao. 1740. bl. aóf.
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De Klimmende Knoop van Aries, 9 Tekens

23 Graaden 2,5 Minuucen.

De Helling van de Kring, 21 Graaden 18 Mi-

nuuten.

De Logarithmus van den afftand tuffchen de

Zon en denKomeet in 'c Perihelium 4.710100;

dat is, 51298 deelen, waar van loooco den

middel-afftand tuflchen de Zon enden Aard-

kloot uitmaaken.

De Komeet was in 't Perihelium geweeft, dea

17 Augtijius ^ ten 3 Uuren.

De Loop , uit de Zon te zien , was met de

order der Tekenen.

Ds Komeet van '/ Jaar 1758.

Van deezen Komeet heb ik voorheen de Be-

paalingen niet kunnen opmaaken , om dat de Waar-

neemingen verborgen gehouden werden (j^-

Thans geeft de gemelde Heer ze aldus op.

't Perihelium van Aries, 8 Tekens 27 Graaden

37 jVïinuuten 45 Sekonden.

De Klimmende Knoop van Aries
, 7 Tekei:s

20 Graaden 50 Minuuten 9 Sekonden.

De Helling van de Kring 68 Graaden 19 Mi-
nuuten. ,

De

{\) Zie 't IV. Deel deezer Uitgezogte Verhandelingen
s,

bladz. 293.

V, Deel,
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DcLogarithmus van den aflland tuffchen de Zon
en den Komeet in 'c Perihelium 4333148;
dat is 21535^ deelen, waar van loooco den

middcl-al'ltand tuiTchen de Zon en den Aard-

kloot uitmaaken.

De Komeet was in 't Perihelium , in 'Juny

1758 , II Dagen 3 Uuren 27 Minuuten mid-

deltyd , volgens de Meridiaan van 't Obfer-

vatorium van Parys.

De Loop, uit de Zon te zien , was met de or-

der der Tekenen.

De Eerjle Komeet van "^t^aar 1769.

Deeze is den 8 'January deezes Jaars , 's a-

vonds omtrent te 8 Uuren , hier te Amfterdam

gejzien door den Heer Gysbert Stapert, een

Liefhebber van de Wiskonll ; ftaandc omtrent in

't midden tuilchen Syrius en de Noordelyke Ster

in den Gordel van de Reus. Het vertoonde zig

aan hem als een Wolkagtige Ster, hebbende geen

Staart, maar een Dampkring, die met het bloo-

te Oog zigtbaar was, en byna zo groot als de

Maan, wanneer die hoog aan de Lugt ftaat. Om-
trent een Uur laater is deeze Komeet te Parys

waargenomen door den Heer Abt de la Caille,

die my de volgende Waarneemingen daar van ge-

bonden heeft (*).

Tyi

() Uit Brieven van Parys aan raygefchreeven, Ao. 17^0

éen 23 Jenuary en den 18 Fsbrnary.
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T-jd der Ohfervatiën. '

Middelt, van Faryi.

Ao. 1760. Dag.U. M. S

january 8. 9. 2-44— II. 3. o— 12.53. o
— 13. O.IO

^—13. 8.26

9. 7.45- 6— 9. 6. 8

6.23. 3
6.4Ó.30

9 15-39

9.18.5-5

6.42.25

Ó.35.40

Taanronds

12.

15.

ló.

February 3.

4-

Lens:te.

Gr Min.S.

n 27.28.

U

— 24.45.37— 22.23.10— 22.15.10

22. 4.38— 4-37-42
— 3-43- 2

ü 12.30.42—— 26. I

——5-4
—- 6.25.13

— 5 23- 4— 0.50. 5
— 0.51.20 ï

Breedte.

Gr. Min.S.

z. 33-1051
32.21.48

3i'35-2S

3I-32-3Ö

31.30.50

23-57-^5

23.31.44

9-52. 5i«

9'35.33
5.16.3Ó

4.2IJ.20

N. o. 0.19

o. 7.5C*

De Weo" is door gem^lden Heer de la Cail-

LE aldus bepaald.

De Komeet in 't Perihelium, in Deceml/er"

1759, 16 Dagen 21 Uuren 13 Minuuten,

niiddeltyd van Parys.

't Perihelium van de Zon in Logarithmus ge-

tallen 4.949872 , of96599 gelyke deelen,waar

van looooo den middel-afftand tuffchen de

Zon en de Aarde uitmaaken.

De Helling van de Kring 4 Graaden 51 Mi-

nuuten 32 Sekonden.

De Klimmende Knoop in Gemini 19 Graaden

50 Minuuten 45 Sekonden.

. V. Deel. 't Pe-



40Ó De Wegen van eenige Komeeten,

't Perihelium in Leo i8 Graaden 24Minuuten

35 Sekonden.

De Loop, uit de Zon te zien, tegen de order

der Tekenen.

Deeze Komeet fchynt wel iets te gelyken.naar

den Komeet, die in 't Jaar 1664, in de Maand

December ,
gezien werdt

, gelyk uit het onder-

ftaande blvkt. Deeze Komeet was

In 't Perihelium , in November 1664, 24 Dagen

II Uuren 5; IMinuuten, niiddeltyd van Lon-

den.

't Perihelium van de Zon 102575^ gelyke dee-

len , waar van 1 00000 in den middel-afftand

tuflchen de Zon en de Aarde zyn.

De Helling van de Kring 21 Graaden 18 Mi-

nuuten 30 Sekonden.

De Klimmende Knoop in Gcmini 21 Graaden

14 Minuuten.

't Perihelium in Leo 10 Graaden 41 Minuuten

15 Sekonden.

De Loop , uit de Zon te zien , tegen de order

der Tekenen.

Dit komt alles nog al redelyk wel overeen, be-

halven de Helling van de Kring; zo dat nog onder

de Geleerden getwift wordt , of de Komeeten van

16Ó4, in December^ en van 17Ó0, in yanuary^

twee verfcheiik* Komeeten gewceft zyn, of een

zelfde. In 't kort zal men waarfchyt\lyk dit Ge-
fchil kunnen beÜegten.

, Ve
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De Tixeeck Komeet van V Jaar 1760.

Omtrent den Komeet , die in de volgende

Maand alom gezien is, heeft de Heer Pin o ré,

boven gemeld, my de volgende Waarneemingen

gezonden (*). De vier eerften zyn gedaan door

Mr. DE l'Isle , de vyfde is van Mr. M on-

nier, de vier laatften zyn van Mr. Cassini.

De Komeet is van den Beker door den Leeiuv

heen geloopen , neemende zyn koers naar de

Groote Beer toe: doch men heeft hem meellmet

een Verrekyker moeten zoeken. De Waarnee-

raingen zyn met de Uitrekeningen vergeleeken.

Schynh. Tyd
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van den Leeuw ; en by bepaalt daar door de Leng-

te van den Komeet in Leo i4Graaden 35Minuu-

ten 45 Sekonden met 8 Gr. 34 Mm. 27 Sek.

Noorder Breedte. Mr. Ping re meent dat die

Heer zig vergift heeft in de VafteSter; want zo

de Komeet de Meridiaan gepaffeerd was te 1 1 Unr.

34 Min. 34 Sek Waare tyd, met 24 Min. 40

Sekonden Decltnatie, gelyk als Mr. Cassini
aantekent, zoo moeft de Lengte zyn geweelt om-

trent 14 Gr. 33 Min. 45 Sekonden. 't Verfchil

in Lengte zou dan zyn 1 Min. 53 'Sek. en in

Breedte i Min. ló Sekonden.

De Heer Pin g ré heeft des Komeets Weg be-

paald , als volgt.

De Plaats van 't Perihelium in Taurus .13 Graa-

den 34 Minuuten 19 Sekonden.

Denafftand tuffchen'c Perihelium en de Zon in

Logarithmus getallen, 4.903844, of 80139
• deelen, waar van looooo den middel-afftand

tuffchen de Zon en de Aarde uitmaaken.

De Helling van de Kring 79 Graaden 6 Minuu-

ten 38 Sekonden.

De Klimmende Knoop iil Leo 19 Graaden 39
Minuuten 41 Sekonden.

De Komeet ging door 't Perihelium, ^an 27

'November 1759, te 9 Uuren 11 Minuuten

57 Sekonden Middeltyd van Parys,

De Loop, uit de Zon te zien, was met de or-

der der Tekenen.

öm
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Om deezen Komeet op het Cometarium (*) te

vertoonen, zoo heb ik uitgerekend het volgende.

iDag,en Styls hoogte

po"^ f 7 (58 21

<Sf > fia 't Feribelium ^ 41 306

40 J (^ 6670

Styls

af/tand.



VERHANDELING
OVER DEN

AFSTAND DER ZONNE
VAN DEN

AARDKLOOT.

VAn ouds her hebben de Sccrrekundigen veel

moeite aangewend , om den Afftand der

Zonne van den Aardkloot rcgt te weeten , en

fchoon men lang voor Chriftus Geboorte al zeer

naa gekomen was , raakte men door onervarend-

heid, verkeerde Inbeelding ofonbekwaam e Werk-
tuigen der laater Waarnceniören , weder geheel

in de war, zo dat het, om dus te fpreckcn , Voe-

ten en Vaamen verfchilde.

Men weet dat , tot het meetcn van een Af-

ftand, in een Driehoek djie bekendheden worden

vereifcht. Twee Hoeken en een Zyde is genoeg-

zaam. In den Driehoek , dien het middelpunt

ran de Zon maakt met de halfmiddellyn van den

Aardkloot , als de Hoek aan 't middelpunt van den

Aardkloot regt is, was het genoeg te weeten

den Hoek aan 't middelpunt van de Zon, die het

Verfchilzigt (Para/Iaxis) genoemd wordt, om
dat men de Zon , zo 't mooglyk was

,
juift zo

veel beneden den fchynbaarcn Horifont zou zien,

wan-
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wanneer zy zig in den waaren Horifont bevindt,

als die Hoek bedraagt , en die Hoek wederom is

de grootte, waar onder zig de halve middellyn

van den Aardkloot, uit de Zon gezien, vcrtoo-

nen zou.

Men kan egter beter denkbeeld van 't Vcr-

Ichilzigt opmaaken , wanneer men op F/g. 5
(Plaat XXXV^II) het oog flaat. Laat Z het

middelpunt van de Zon zyn en A dat van den

Aardkloot , B een plaats op deszelfs Oppervlakte

en de hoek ABZ regf. dan is BZC de Waare
Zigteinder of Horifont , en de Zon , daar in

zynde
,

gaat voor 't Oog onder; maar, uit het

middelpunt van den Aardkloot A gezien, zou zy

nog daar boven verheven zyn zo veel de hoek

B ZA bedraagt , die gelyk is aan DZC , en dat

is eigentlyk het Verfchilzigt. Men merkt in die

geval BC voor een regte lyn aan , fchoon zy hcc

niet is wegens de Straalbreeking , die de Zou
oogfchynlyk veel meer verheft dan het Verfchil-

zigt ze doet daalen. Ondertuflchcn blykt hier

uit , dat men den afftand der Zonne van den

Aardkloot, AZ,door middelvan 't Verfchilzigt

zoekende , den Driehoek niet regthoekig moet

Hellen in A maar in B.

Doch deezcn Hoek is 't onmooglyk op een di~

rekte wyze af te mecten: zelfs niet als de Zon op

cenige hoogte aan den Hemel ftaat , gelyk met de

Maan zo gemakkelyk gcfchiedt. Men heeft der-

V. Dl EL. Ee 2 hal-



4ia Verhaneelin» over den

IiaWe getragt een grooter Grondlyn (^Bajïsy daar

toe te gebruiken, neemende den afltand der Maan
yan den Aardkloot, als de Maan in de Kwartie-

ren of regt midden tuffchen Nieuw en Vol is,

voor de eene zyde van den Driehoek , die dan

den Hoek aan de Maan regt zou hebben , en de

gemelde Zyde bekend ; kunnende de Hoek aan

den Aardkloot waargenomen worden : doch dit

heeft niets gedaan , dan de onzekerheid te ver-

grooten. Immers dus kwam het, dat, onder de

voornaame Sterrekundigen van den laatft voorlee-

den tyd,WENDELiNUS dcnzelven op i4Sekon-

den ftelde,en db la Hire op 6 Sekonden ; een

Verfchil, dat, hoe veel daar door het denkbeeld,

als of 't Verfchilzigt tuffchen 2, en 3 Minuuten

groo't ware
, gelyk veelen zig in de voorgaande

Eeuw verbeeldden , verbeterd zy ; nog maar al

te groot was. Immers het maakte den aiïland,

tuffchen de Zon en den Aardkloot , in 't eene Ge^

ral omtrent twee en een derdemaal zo groot als

in 't andere.

Men kwam derhalve tot het denkbeeld, dat

de Planeeten, wier afflanden van de Zon, in even-

redigheid tot elkander , reeds lange naauwkeurig

bekend zyn geweeft , dienen zouden kunnen , om
eenig nader Licht te geeven aan deeze duiftcre

Zaak , van welke niettemin de geheele bepaaling

der Afflanden in het Zonneftclzel afhing. Flam-

«TEED onderzogt het Verfcliilzigt van den Planeet

Mars
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Mars, en befloot daar uit, dat het Horlfontaale

Verfchilzigt van de Zon niet grooter dan 10 Se-

konden of daar omtrent kon zyn (*). De Heer

Cassini heeft dit ook zo gerekend, en fcdert

ftcide men, in de Conno'tsjance des Temps , den

middel-affiand der Zonne van denAardkioot op

2,2000 Aardkloots halve middellynen.

Dus verre was men gekomen voor 't Jaar 1750,

toen de vermaarde Abt de la Caille, op or-

der van den Koning van Vrankryk, die Reize

raar de Kaap deedt , waar van wy voorheen Be-

rigt gegeven hebben (f) , en waar van de Sterre-

kunde zo veel vrugt genooten heeft (.[). Immers,

door middel van zeven-en-twintig uitgezogte

Waarneemingen , die door deezen ervaren He-

melloopkenner , in de Maanden September en Ok-

tober 1751 , aan de Kaap gedaan zyn, heeft hy

h:et Horifontaale Verfchilzigt van Mars , toen de-

ze Planeet , den 1 4 September van dat Jaar , in Op-

pofitie met de Zon was, bepaald op 16* Sckon-

den. Neemende vyf-en-zeftig Waarneemingen

door elkander , en daar nog vier Waarneemin-

gen van Venus byvoegende , vondt hy hetzel-

ve

(*) Zie fbilof. TransaSt. Num. 85. P«g- Sïï9&Num.
56. pag. 6100.

(t) In het I. Deel deezer Uitgezogtt Verbandelingen

,

bladz. 333—36+.

(I) Zie het II. Deel, bbdz 633.

V. Deel. Ee 3
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ve 2,6v* Sckonden. Daar uit bcllaic die Heer, dat

de Horifontaale Parallaxis van de Zon, de Aard-

kloot inmiddel-ailtandzynde, lofSekünden is (*).

Voor dat de gemelde Heer naar de Kaap ver-

trok, was op order van de Akademie der Wee-
tenfchappen een Aanfchryving gedaan aan de voor-

naamile Sterrckundigen in Europa, met verzoek,

dat zy, ten zelfden tyde, met naauwkeurighcid

Obfervatiën geliefden te doen , om die naderhand

daar mede te vergelyken , en dus tot alle moog-

lykc zekerheid te komen. Dit is op voor-

naams Akademicn gefchicd. De Heer War-
GF.NTiN, in Sweeden, heeft vervolgens zyne

•Waarneemingen , met die van den Heer de la
Caille aan de Kaap, vergeleeken , en vindt

dus het Horifontaale Vcrfchilzigt van Mars aSy

Sekonde , waar uit hy het Verfchilzigt van de Zon

op ipl Sekondcn berekent (|) ; dat nog al een

merkclyk verfchil is. De Heer de- l'Isle heeft

door vergelyking der Waarneemingen , die van

den Heer Br'adley te Greemvtch gedaan zyn,

met die aan de Kaap, het Horifontaale Verfchil-

zigt van'Mars op 27:?: Sekondcn, en daar door de

Parallaxis van de Zon , in middel-aflland van de

Aar-

(*) In een Brief, door hem aan den Heer Stkuycic
gefchreeven , en gedagtekend te Parys , den 6 Jugiiftv.s

11 Go.

(t) ©er 5;0ii. (gd^n'eb. 'ZCfii'fmic bet ^BiiIcnfcIv.fKii

'^{•'/njMtiü^cir/ fl:;f ödö ^ar^i; 1750. biadz. 6(5. .
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Aarde, op omtrent io|- Sekonden bepaalde*),

dat een halve Sekondc minder is; doch de Heer

Wargentin merkt zelf aan , en bekent , dat zy-

ne Waarncemingcn niet met zo by uitllek goede

Werktuigen gedaan zyn ,als die te Greenwich (f).

Tot zulk een trap van naauw keurigheid is men

hedendaags gevorderd , en het beveftigt op een

wonderlyke wyze de Verbetering der Engelfchen,

die het namen op ongevaar 10 Sekonden, 't welk

Newton ook goedkeurde. Tuffchen de Bepaa-

ling van den Heer de la Caille, uit zyn eigen

Waarneemingen , en de Uitkomft van derzelver

Vergclyking met die van den Heer Bradley,
door het naauwkeurigile Kwadrant , dat in Eu-

ropa is, gedaan, is maar een Verfchil van 8 Ter-

ticn of tI van een Sckonde , 't welk een won-

derbaare overecnkomft mag genoemd worden.

OndertuiTchen fchynen nog veele Sterrekun-

digen in verbeelding te zyn, dat zy, volgens

het Voorftel van den Heer Halley, door de

Pafiagie van Venus over de Zon, die in het Jaar

1761, op den 6'Juny^ moet voorvallen, het Ver-

fchilzigt nog nader en tot een veertigjie deel van

een Sekondc , dat is tot omtrent 50 halve middel-

lynen van den Aardkloot naa, zouden kunnen ont-

dekken. Dit fchynt egter naauwlyks 't gevaar

waardig om verre Reizen te onderneemen, de«

wyl

(*) Zie Phil. TransaB. for 1754, pag. 517,

(t) Als boven, bladz. 67.

V. Deel. Ee 4
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wyl een Wolkige Dag al die moeite vrugteloos

kan maaken. Niettemin is het zeer nuttig,

dat die Paffagie overal , daar ilegts bekwaame

Werktuigen zyn, ten naauwkeurigfte waargeno-

men worde.

Men zal zig nu, tot dat het nog nader onder-

vonden is , moeten te vrede houden , met het

Horifontaale Verfchilzigt van de Zon te (lellen op

omtrent lof Sekonde of lo Sekonden ii Terticn
,

't welk den afftand der Zonne van den Aardldoot

geeft , iets meer dan twintigduizend Aardkloots

halve middellynen^ of ten naauwkeurigfte 20237

;&odanige halve middellynen , en wanneer men
dien afftand in iooocxd deelen verdeelt, zal ieder

deel zyn omtrent 173! , dat is, de geheele Af-

ftand ruim zeventien millioenen,DuitfcheMylen.

H.

33 E-



B E R I G T,

HOE MEN DK

MAGNEETISCHE KRAGT
KAN GEEVEN AAN

GEEL KOPER.
Uit een Brief van den Heer William Arderon,

Lid der Koninglyke Sociëteit van Londen

,

aan den Heer Henry Baker, Lid der

zelfde Sociëteit.

{TUloJoph. TratisaSt. Vol. L. Part. 2. for. lysS.pag. 774.)

EEnigen tyd geleeden heb ik Froefneemingen

in 't werk gefteld op de Magneetifche Ki agt

van Koper, en onder veele Stukken , welken door

my onderzogt zyn , vindik verfchQidene, die in-

derdaad de Naald aantrekken, maar, of zy dee-

ze Eigenfchap van Natuure bezitten, dan of zy

dezelve gekreegen hebben door het Hardflaan

,

Vylen , Knippen of eenige dergelyke oorzaak

,

kan ik nog. niet bepaalen.

Ik heb een zeer mooije Kompasdoos van zuiver

Koper gemaakt, zo veel ik kan oordeelen ; waar

uit de Naald genomen , en op een Pen geplaatft

zynde, die behoorlyk in een Flank vaft gezet is,

afgezonderd van alle andere Magneetifche Stotfen

;

zo zal de Doos deeze Naaide, op den afftand van

een half Duim, aantrekken, en, indien men ze

V. Deei« Ee 5 tot
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tot aanraaking laat komen , zal zy dezelve ten vol-

len 90 Graadcn van de Noord- ofZuidpunten doen

afwyken. Die deelen van de Doos, welke met

Noorden en Zuiden getekend zyn , verbeeld ikmy

dat het fterkfte trekken : het Dekzel trekt de

Naald ook byna zo veel naar zig als de Doos zelve.

Wat uwe onderftellinj; belangt, dat 'er Yzer

gemengd kon zyn onder 't Koper: dit weet ik

niet, maar ik ben onderrigt, dat zulks geen plaats

kan hebben ; alzo het Koper niet een veel minder

trap van Hitte vloeit dan Yzcr , en 't Yzer natuur-

lyk dryft op gefmolten Koper. Buitendien wa-

ren verfcheidc monfters Koper, die ik onderzogt

heb, nieuw, zo als zy van de Molen kwamen
,

alwaar men ze tot Plaaten hadt gemaakt, en, zo

ik vaftftel, niet gemengd (*}: nogthans heb ik

daar aan de Magneetifche kragt gegeven , wanneer

zy die niet hadden , en eenige ftukken Koper, die

van zelf de Naald aantrekken ^ vertoonen zig, op

't oog , zo fyn helder geel als eenig ander en zyn

ook zo fmeedig als ik ooit Koper heb ontmoet.

Ik heb ftukken geel Koper, die geen de minftc

Magneetifche kragt hadden, door dezclven behoor-

iyk hard te üaan en ze de dubbelde Toets te geeven,

volgens de manier van den Heer Mitchel (f), de

Naald

(*) Dit ziet op de Onderficlling ven den Heer Baker,

dal oud Yzer en oud Koper fomcyds wel ondereen ge-

irengd en te famen gefmolten konden worden.

(I) Zie hec II. Dkel deezer Verhandelingen, bladz, 491-
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Naald doen aantrekken en wcgftooten
,
gelyk een

Zcilfteen doet, hebbende twee reguliere tooien.

Ik zend U thans zulk een Huk Koper, 't welk ik

dus Magneetifch gemaakt heb. Gy zult ook een

paar Naalden ontvangen, die ik zelt gemaakt heb,

volgens de Manier van wylen Zacharias Willi-

ams, en een klein Standaard] e om d ezelven op te

plaatzen, ten einde beter te kunnen toonen, hoc

deeze Magneetifche Staafde Naald aantrekt en weg-

ftoot , wanneer dezelve behoorlyk aangevoegd

wordt : want men moet in aanmerking neemen,

dat tot deeze Proeftieemingen vereifcht wordt

een zeer goede Naald te gebruiken, omtrent drie

en een half Duim lang , wel en zagt gezet , en

niet met Glas overdekt zynde.

Gy zult bemerken j wanneer gy deeze Staafbe-

proeft, dat de zelfde Poolen elkander weg ftoo-

ten, en dat de tegenftrydige Poolen aantrekken;

't welk klaar bewyft, dat dit ftuk Koper met waa-

re Magneetifche en Poolkragt begaafd zy. Nog-

thans moet in agt genomen worden , dat 3 fchoon

de zelfde Fooien elkander wegftooten, zy, gelyk

natuurlyke Zeilfieenen, in aanraaking of nagenoeg

zo geplaatft zynde, elkander aantrekken. Der-

halve, als gy de wegftootcnde kragt toonen wilt

van deeze Koperen Staaf, moet gy ze niet dig-

ter aan de Naald brengen dan op ï| van een Duim.

Magneetifch Koper trekt Yzer niet aan , zelfs

het allcrklcinfte deeltje niet, zo veel ik ontdek-

ken kan. Of dit afhangc van de zwakheid der

V. Deel. Mag-
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Magneetifche kragt in 'c Koper of van eenige an-

dere oorzaak, beken ik niet te weeten.

Ik heb de Magneetifche Kragt getragt te bren-

gen in verfcheide Stukken rood Koper, Lood en

Tin; maar alle myne poogingen zyn niet in ftaat

geweeft, om ze de Naald in 't allcrminfte te doen

aantrekken. Wanneer ik een ftukje Tin , dat ik

Magneetifch had willen maaken,by deNaaldhield,

zo trilde de Naald , doch naderde het Tin niet.

Ik zend U nog een ander Stukje Koper, welks

beide enden beide de Poolen aantrekken. Hier heb

ik de Magneetifche kragt in gebragt , en kan zulks

altyd doen , zo dat het de Naald aantrekt en weg-

ftoot; maar, gelyk Staal, dat donker blaauw ont-

laten is, verloor het die Poolkragt in weinig Uu-

ren ; 't welk daar van daan kan komen , dat het te

kort is naar zyn zwaarte , ofvan zyn verfchUlende

tempering in hard- of zagtheid.

Een derde Stukje zend ik ook aan U, 't welk ik,

met alle myne poogingen, de Naald niet het aller-

minfte heb kunnen doen aantrekken, en nogthans

kan ik geen verfchil befpeuren , tuflchen dit Ko-

per en dat gene 't welk al aantrekt.

Indien een vernuftig Man deeze Froefneemin-

gen vervolgen wilde , zouden wy miflchien Kom-
pasnaalden kunnen krygen van Koper , die zo fterk

werkten als de Staalen Naalden , en het voordeel

zouden hebben , van minder aan 't Roeflcn onder-

hevig te zyn , op Zee.

Maar myn geheeje oogmerk was , te toonen , dat

geel



KAN G£EV5N AAN GfEL KoPER, Jfil

geel Koper geenszins een bekwanm Metaal is om
'er Kompasdoozen van te maaken , of gebruikt te

worden in ecnig Werktuig, daar de 1- oolkragt in

aanmerking komt. Want, dewylmen buiten al-

le tcgenfpraak kan bewyzen , dat eenig Koper be-

vonden is met de kragt om de Magneet-Naald aan

te Hekken begaafd te zyn; en dat andere Hukken

in ftaat zyn om die kragt te ontvangen, het zy by
toeval ofmet voordagt

; (laat het zyn, door ver-

menging met Yzer of eenige andere oorzaak, wel-

ke ook ,) zo moet geel Koper zeer ondienftig zyn
tot het maaken van Kompasdoozen , dewyl daar

nit zeer kwaade Toevallen zouden kunnen fpruiten.

Norwich^ den 2,0 Oktober 1758,

Het is wel bekend , dat men het geel Koper
fomwylen bevonden heeft aandoening te hebben

op de Kompasnaald en die van de koers te helpen;

maar Magneetifche en Foolkragt tegeeven aan Ko-
per , is, zo veel ik weet , nog nooit te vooren on-

dernomen. Derhalve heb ik de Vryheid gebruikt,

om dit Berigt aan de Koninglyke Sociëteit voor te

draagen, dewelke ik ook de ftukjes Koper, dus

Zeilfteenkragtig gemaakt, vertoond heb.

H. Baker.

Lotitïtn^ den 15 Novmhr ïj^S.

H.

V. Deel. VER-



V E R T O O G
VAN DEN Heer

ABT ROGER,
OVER DE

TUINIER-KONST,
EN IN 'T BYZONDER

OVER DE MANIER,
OM DE

PERSIK-BOOMEN
ZODANIG TE BEHANDELEN, DAT ZY

VEEL MEER VrUGT GEEVEN
DAN GEWOONLYK.

pag. 420.;

VAn Kindsbeen af heeft eene byzondere ge-

neigdheid tot Tuinieren my daar mede be-

zig gehouden. Myn Vader hadt in een der Voor-

lieden van Parys een taamelyk fchoonen Tuin

,

en dit was myn eerlle School in de be-oefening

der Planten en Boomgewaffen. Na dat ik met

Broeder Franc'iskus^ een der beroemdfte Tuinie-

ren van zyn tyd, in kennis was geraakt, en al-

le Regelen van de la Quinfinje ingezogen had

,

wiens
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wiens Werk ik nagenoeg van buiten kon, zo

beeldde ik my in, reeds de bekwaamfte Tuinier

te zyn van Europa, en, dewyl ik myn onder-

fteldc Gaven gaarn oefenen, en met de Ge-

wallen Waarneemingen van allerley foort in

't werk ftcUen wilde, zo kogt ik zelf een Tuin;

waar in verfcheide Bedienden , die onder myn
opzigt arbeidden , alle Regelen en Voorfchriften

van Qutntinye en Broeder 'Franciskus , die het

Boek, genaamd Ie yardmierJohtafre^ gefchreeven

heeft, ter uitwerking bragten.

By geval zag zeker Man myn Heining- en de

overige Vrugtboomen, en zeid my, dat al myn
groote Arbeid niets te rekenen •ware, by 't gene

hy te Montreujl (*) gezien hadt. 't Geen hy my
verder, by gelegenheid, van de Inwooners dee-

zes Dorps en der nabuurige Streeken verhaalde,

hadt zo veel indruks op my, dat ik befloot, zelf

daar heen te gaan, om al die Wonderen met ei-

gen Oogen te befchouwen. Daar gekomen, be-

greep ik zeer ligt hunne Behandeling , en de Re-
gelen , waarop zy hunne Manier grondden, en,

door my op beiden toe te leggen, leerde ik veel;

niettegenftaande men zeer agterhoudend ware je-

gens my.

Naderhand bezogt ik , te Bagnokt, den ouden

Rid-

(*) [Dit Dorp legt een groot hnlf Uur ten Ooden van

Parys; buiten de Voorftad St. Antsine , een weinig be-

noorden het Bofch van Fimcnnes.]

V. Decl.
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,

3 idder Girardot, een Zoon van den beroem-'

den Oud Muskettier deezes naams, die, in zyn

tyd , wegens de Behandeling zyner Perfik- en

andere Boomen, zo bekend geweell is. Deez*

hadt niet alleen eenige van zyn Vader beplante

ftukken Lands , maar tevens deszclfs Weeten-
fchap, om die even zo voordeelig te onderhou-

den
,

ge-erfd. Ik leefde ook zeer gemeenzaam

met den Heer Pepin van Montreuil^ een der bc-

kwaamfte Kenneren van de Behandeling der Fer-

lik- en andere Vrugtboomen , en door verfcheide

Vriendelyke gefprekken met deeze Luiden, leer-

de ik eindelyk de Grondbeginzelen van het groo-

£e G'ïheim des Wasdoms der Boomen, en erken-

de welhaaft, dat ik tot dus verre maar een ge-

ring Schoolier in de Weetenfchap van derzelver

Behandeling was gewecft.

Te vooren agtte ik my zeer gelukkig, als ik,

in de befte Jaaren, aan een Heining^ die honderd

Roeden lang was , van veertien tot vyftienhon-

derd Perfiken op myne Boomen tellen kon: doch,

naauwlyks had ik ze naar de manier van Mofitmal

behandeld , of kreeg 'er , reeds in 't naaftvolgen-

de Jaar, vyfduizend aan; federt heb ik altyd, in

gemeene Jaaren , twaalfduizend , doch in zeer

vrugtbaarc , van veertien tot vyftienduizend Per-

fiken daar aan gehad. Even zo ging het my,
naar evenredigheid, met de andere Vrugten en

riet de Druiven.

Dewyl, na verloop van ccnigc Jaaren , myne

twaalf
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twaalf Voeten wyd van elkander geplante Boo-

nicn te digt ftonden, zo mocll ik overal tuffchen

beiden één laatcn wegneemen. Zy breidden zig

zydewaards, zonder iets onder of boven, of in

't midden , te verliezen , zodanig uit , en de

Stamn]en zelf namen in evenredigheid, en zo veel

meer dan te vooren , in dikte toe , dat ik geen

nieuwen meer plaatfl:e, gelyk ik anders alle Jaa-

ren was gewoon geweeft te doen.

De Inwooners van Montreuil zyn de eenigfte

Landluiden , die tot nog toe den loop van het

Sap in de Gevvaflcn verftaan hebben. Hunne
Weetenfchappen en Konftgreepen gronden zig op

eene Werktuiglyke en Proefondervindelyke Na-

tuurkunde , en overtreffen oneindig de fchynbaa-

re Grondregelen van de genen , die in de befpie-

geling van de Tuinicr-Konft het verfte geko-

men zyn.

Deeze Boeren hebben het Geheim uitffevon-

den, om van hunne Vrugtboomen alle mooglyk

voordcel te trekken; dezelven in weinige Jaaren

kragtig te maaken , dat zy zig uitbreiden , en de

fchoonfte, fmaakelykfte Vrugten in grooten over-

vloed, op meer dan hond e rdjaarige Stammen te

doen draagen; offchoon hun Land niet beter is,

dan andere Plaatfen. By hun zyn nog Perfik-

cn Amandelboom en van honderd twintig Jaaren

oud , waar van de Stam een Voet over 't kruis

dik is. Zy maaken deh onvrugtbaaren Grond
vrugtbaar, daar in tegendeel de befte Grondj

V. Deel. Ff OIl^
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onder de Behandeling van de gemeene Tuinlie-

den , inzonderheid voor de Perfikboomen , on-

vrugtbaar wordt.

De gemeene Tuiniers hebben tot dus verre nog

uiers gevveeten van derzelver Methode, dewyl

het in den eerften opflag niet moogelyk is

,

die van hun te leeren , al kykt men hun geftadig

op de Handen. Daarenboven leeven zy in een

te goed Veritand met eikander, dan dat zy aan

-een Vreemden iets openbaaren zouden.

De Autheur van zeker Werkje , over de Be-

handeling der Perfikboomen, by Bondet gedrukt,

heeft de Methode van dit Volk mispreezen , bui-

ten tvvyfel, om dat hy 'er geen kennis aan had,

Wy zullen ze hier aan onzen Leezer voordellen ^

en de Uitllag zal ze allerbeft verdedigen.

Befchryving van de Tuinen te Mon-
TRE UIL 5 derzelver Beplanting en de

fclyoone Frugten^ die Vr in geteeld

worden.

De Grond is hier, gelyk wy gezegd hebben

y

niet beter dan op andere plaatfen. Te Mmtreinl

zyn
,

gelyk overal ,
goede , middelmaatige en

flegte Landen ; Hoogten, afloopende Heuvelen,

Vlakten en Valeijen. De Inwooners hebben hun

Land door Muuren ,die in allerley ftreeken liaan,,

alleenlyk in Vierkanten verdeeld en als doorfnee-

den. In deeze Omtuiningen komende , vindt

. jneiï
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hien de Muuren altemaal met groen Loof bekleed

en met Vrugten van allerley foorten , doch in-

zonderheid met Perfiken, verfierd. De Boomen
verfpreiden zig verwonderlyk wyd uit , ftaande

agttien, vierentwintig, ja tot dertig Voeten van

elkander. De bovenrand der Muuren is met

Planken, die 'er over heen uitfteeken, bedekt,

als kleine Regendakjes , van het eene end des

Muurs tot aan het andere gaande, en vaftgemaakt

iaan ftukken Houts , dewelken dwars boven oji

den Muur leggen. Nog andere Muuren, die

öan de enden der eerftgemeldcn opgeregt zyn^

worden , om dat zy den Wind afkeeren moé-

ten , Schutmuuren genoemd.

Dit alles naauwkeurig overweegende ^ zo be-

grypt men aanftonds , dat alle deeze Muuren ^ dié

het Land verdeelen en doorfnyden , enkel dienen

om de overigen voor de Winden te befchutten

en den fchadelyken invloed der Lugt daar van af

te houden. Door dit Middel hebben de vlytige

Invvooners van dit Dorp het Geheim uitgevonden,

om de Zlonneftraalen in een beflooten Vierkant te

vergaderen, en dezelven te dv/ingen, dat zy de

Warmte nog daar in terug kaatzen en doen bly-

Ven j wanneer de Zon reeds van de Boomen
af is.

Hunne overige Uitvindingen fchvnen hiaaf

daar toe te ftrekken, dat de Bloefems zig fchie-

•lyker en zekerder tot Vrugt zetten, en de Vrüg-

ten toe de grootfte volmaaktheid komen mogen ^

V. Deel. Ff 2 %Qn*
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zonder dat de invloed der Lugt van boven de*

z,elven benadeele. De Afdakjes op de Muuren

z,yn niet anders dan platte Plankjes , die over

den geheelcn Muur, vyf of zes Duim breed,

zelfs buiten de Kanteeling uicftceken , en deeze

hebben driederley nuttigheid, i. Zy houden het

Water af, 't welk anders in den Zomer van de

Kanteeling op de Stammen afdruipen, en de Boo-

men, door zynen Val, kwctzen zou. De Na-

tuur alleen heeft de Inwooners van Afow/m/// dien

bekenden Grondregel geleerd: dat een Druppel,

door dikwils te vallen, eindelyk zelfs de Steenen

uitholt, a. Ten anderen hebben zy befpeurd,

wanneer de Zon de Ryp of Sneeuw , die bo-

ven op de Muuren legt, doet fmelten, dat dan

al het Water , 't welk van de Kanteeling afdruipt,

op de Knoppen en Botten der Boomcn weder be-

vrieft , waar door veele bederven en voor deia

tyd afvallen. Om die reden zyn deeze Dakjes,

langs welken het Water verder van den Muur af-

loopt, uitgevonden. 3. Ook dienen zy nog verder,

om het Sap in zynen voortgang te bepaalen, en

den ongeftuimigen drift , waar mede het naar bo-

ven ftygt , te maatigen.

De Inwooners van Montretiil hebben bemerkt,

dat de Wasdom van alle Boomen altyd in 't bo-

venfte aanvang neemt, en dit zelve heeft ook in

de Heeftcrs , Wynftokken en Moeskruiden

plaats. Het Sap wordt altoos naar de toppen ge-

dreeven: het ecrfte Loef der Knoppen en de eer-

üe
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fte Bladeren ontfluiten zig aan deeze bovenftc en-

den ; zo dat men dikwils onder aan den Boom
nog geene verandering befpeurt , wanneer in 'c

bovenfte van denzelven alles reeds in volkomen

groey ftaat. Door middel van deeze Planken

,

nu, die de Lugt afkeeren en breeken, wordt de.

voortgang van het Sap vertraagd, in plaats dat

het zig, met ongeftuimigheid, in de hoogte zou

begeeven , breidt het zig meer naar alle zyden

uit j en dewyl het overal eenpaarig wordt ver-

deeld, zo fchieten alle Knoppen even fterk; de

bovenften , die , om dat zy zo voorlyk in 't uit-

botten zyn , zeer dikwils van de Voorjaars-Vorft

fchade lyden , zyn beter gedekt ; de overigen

,

die langzaamer voortkomen, hebben meer Voed-

zel en Kragt, en kunnen zig dus ook beter voor

de Vorlt en koude Noorde Winden befchutten.

Behalve deeze Afdakjes gebruiken zy ook, in

plaats van de gewoone Stokken , Spaaken van-

Wagen- Wielen, die langer duuren kunnen, om
dat zy met Olieverw beftreeken zyn , hier en

daar, in den Muur vafi: gemaakt, en fteekende ten

minfte een Voet uit. Hier op leggen zy , langs

de Heining heen, kleine Stroomatten, waarvan
zy de volgende nuttigheid hebben: te weeten.

De Sneeuw, Hagel en Ryp, valt nooit, en de

Regen maar zelden, loodregt neer; altyd min of

meer fchuins, naar dat de Wind ze zagter of

harder voortdryft. Door middel van deeze pht-

te Stroodekken , nu , wordt de kwaade invloed

V. Deel. Ff 3 des
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der Lugt onfeilbaar afgeweerd, en deeze Schern^-

daken verhinderen de Ryp, de bovenfte toppen

der Boomen , welken zy geheel bedekken , te

belchadigen.

Een andere zeer vernuftige Aanmerking is dee-

ze, dat de Invloed der Lugc, welke maakt, dat

de Boomen en de overige tlanten, die zig naby

de Oppervlakte der Aarde bevinden, bevriezen,

niet zo zeer in den Damp beltaat, die de Lugt

uit zig laar ncdervalien , als veeleer in den genen,

die van de Aarde weder naar om hoog ftygt ; de-

wyl dit opfrygen veel langzaamer in 't werk gaat

dan het nedervallcn , en dus de Planten van hpt

cerfre langer te iydcn hebben dan van het laatfte-,

waarom men ook bevindt, dat de onderde dee-

len dikwils bevrooren en de bovqnfte onbcfcha-

digd zyn.

Na dat dan de Inwooners voor de befchutting

der bovenfte toppen gezorgd hebben , zo leggqn

zy onder , langs den Muur heen , Scroomattcn

,

zo lang het gevaar duurt, en dus wordt het mid-

den der Boomen , zo wel als derzelvcr toppen

,

door de platte Stroodekken bcfchut, die den Wind
breeken, uit welk een hoek hy ook waaije.

Wanneer men de ingeflooten Perken, de Rug-

Muuren, de Scherradakjes^, en alle overige dee-

len van het met Muuren omringde Land , op-

merkzaam befchouwt , zo ziet men aan alle zy^

den verfcheide dingen , die gezamelyk den ver-

puftigen Geeft deezer vlytigc Luiden openbaaren.
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Hier ziet men vroegrype Kerfen in overvloed

;

jbier vroege en gemeene Abrikoozen van de heer-

lykfte koleur : daar verrukken die zelfde Vrugcen

in een vryer Lugt het Oog: hier vcrtoonen zig

Pruimen van allerley foort j welker verfcheide

kleuren zeer bevallig by elkander affleeken. Wat
verder ziet men Vrugten van alle foortcn en Jaar-

getyden, inzonderheid voortrefFelyke MoskadeUe-

Peeren, buitengemsen groote Beairés, fappige en

monftreufe CraJJaanen^ fmaakelyke KoJmar-VeerQU,

Martin Jecs , reusagtig groote Bonchretiens , van

zagte Vermiljoenkleur met Oranje-geel gemengd,

benevens de Wintervrugten , die, van daar ko-

mende', wegens hunne grootte, koleur en regel-

maatige gedaante, beroemd zyn.

Aagt-Appelen , zo glad en glanzig, of zy met

het fraaifte Vernis overtoogcn waren : pragtige

Moskmdelle en ChaJJelas-Dmwen , verguld , helder

en doorfchynende, met een heerlyke daauvv daar

op, zo wel aan de Muuren, als aan de Heinin-

gen daar tegen over, en in de Vierkanten, van

eene Smaak, die zy anders nergens zo keurlyk

hebben , als hier. De allerlekkcrfte Vygen , die

om Parys geteeld worden, en een menigte van

andere Vrugten , ftryden , als 't ware , om de

verwondering der Befchouweren, Vün Montreuil

komen ook de vroege Peulen , de Voorjaars- en

Herflt-Tuinboonen , andere foorten van Boonen,
en een groote menigte Aardbeijen van de uitge-

zogtfte fmaak. De cerfte Violen, waarvan de

V. Deel, F^ 4 Vio-»
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Violen-Syroüp gemaakt wordt , komen voor-

naamlyk uit dit Dorp; gelyk ook de Aalbeüën,

waar van zy in 't Voorjaar veel Gelds maaken.

De tegen 't Noorden ftaande Muuren zyn akemaal

niet Keuken-Vrugten, en ander Gewas , dat meer

kan uitftaan en de Vorft verdraagen , rykelyk voor-

zien. Overal ziet men Ryén en Bedden van Aal-

beliën en Aardbcijen zonder getal. Buiten den

Oogittyd brengen de Vrouwen en Meisjes Bloe-

men aan de Bloemhandclaars in de Voorftad van

Sc. Anthony.

De Inwooncrs van Mentreuil mellen de Boomen

en alle Planten, gelyk de Boeren hunne Bouw-
landen , niettegenftaande de la Quiwtinye,
ten opzigt van de Boomen , het tegendeel geloofd

en verzekerd heeft. Zy fpykeren, zonder eenig

ander behulp, met ftukjes Doek en Spykerijes de

Looten hunner Boomen aan de Muuren vaft, zon-

der Biezen of Latwerk daar toe noodig te heb-

ben. Alles wat de Natuur geweld aandoet, daar

het niet vereifcht wordt, hindert den W^asdom,

en wanneer de teere balt der Looten door Biezen,

Teenen of iets dergelyks gedrukt wordt , zo kan

men ze zeer ligï kwetzen. De jonge Knoppen,

nog teder zynde, lydcn altoos eenig geweld en

verandering j wanneer zy geboogen of gedrukt

worden, en, hoe zagt ook de verfche Biezen in

't begin zyn ^ zy worden hard, wanneer zy droo-

^en,en drukken de Huid der jonge Spruitzels en

Knoppen, wanneer die te ftyf gebonden zyn. In-

dien
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dien, vervolgens, de zulkerwys famcngedrukte

Looten en Knoppen gruot worden, Inyden deezc

Bindzels zeer dikwils in de Baft, en beletten den

vryen omloop der Sappen. Zyn zy te ftyf gebon-

den , zo wordt de Baft noodwendig gekwetft;

zyn zy lüfl'er,zo ilingeren de Takjes, en de Knop-

pen breeken 'er af. In tegendeel, zo men de Loo-

ten met kleine Stukjes van Wollen Doeken aanfpy-

kert,zo kan het Sap onverhinderd omloopen , en de

Takken zyn voor de kwaadfle Winden beveiligd.

De Muuren zyn niet met Kalk beilreeken , de-

wyl daar aan de Baft der Takjes en Knoppen, als

ook de Huid der Vrugten , fchuuren zou ; maar

met Gyps of Pleifter, waar door de Vrugten.meer

Warmte genieten, alzo de Hitte beter daar van

te rug wordt gekaatit. Dewyl de Takken on-

middelyk tegen den Muur zyn aangefpykerd, zo

zyn zy dus ook voor de Rukwinden, en inzon-

derheid voor de koude Noordwefte- Winden

,

die door de Openingen der Latten heen dringen,

in een vroegen Voorjaars-Vorft , beveiligd. Bui-

tendien, ftrekt ook dit zelfde middel daar toe, dat

een menigte Ongediert, gelyk Slakken, Oorwor-

men en Rupfen, welke de Bladen en Vrugten bc-

fchadigen, zig aan den blooten Muur zo gemak-

kelyk niet verbergen kan, als agter de Latten.

Men ziet ook aan deezeBoomen, noch Vlakken,

noch Knobbels, noch Wonden, noch dood of van

dê Kanker aangeftoken Hout, noch bytende Harlt,

maar een gladde gaave Schors.

V, DSEL. Ff 5 \Vy
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Wy zullen deeze wel opgekweekte Boomen nog

wat nader befchouwen. Men ziet daar aan, in

alle Saizoenen, de keurlykfte Vrugten , met de

ichoonite Koleuren verfierd. De meeften zyn Per-

fiken, waar in men de Vrugten zo regelmaatig

vcrfpreid vindt over den gcheelen Boom , dat

men veeleer tot de gedagten zou komen , dat zy
'er door een konitige Hand aan gehegt, dan door

de Natuur alleen aan gegroeid waren, en alle die

Vrugten worden meer geagt dan alle anderen. In

plaats, dat deeze met Vrugten overladen Boomen
na een vrugtbaar Jaar verzwakt zouden fchynen te

zyn ,
gelyk anderen

, geeven zy zelfs Scheuten

uit van agt of negen Voeten lang. De oorzaak

van dit Wonder is de byzbndere Kond, met wel-

ke de Tuinluiden hier ter plaatfe de Takjes fnoei-

jcn , die het Sap uit de Boomen naar zig trekken,

Pcezc ervaren Menfchen v/agtqn zig wel,dezel-

vcn agtcr om te buigen , wanneer zy gebruikbaar

zyn, gelyk de gemeene Tuiniers doen, maar zy

veranderen veeleer deeze Waterlooten in Vrugt-

loüten, Hunne grondflag, daar toe, is onwe-'

dcrfpreekclyk. Zy zeggen dus:

Wanneer de Natuur zekere Looten agteraan

zet , om daar tegen anderen zo veel beter te ver-

zorgen, zo is 't te vergeefs^ dat' men haar die

genen beneemt , welken zy begunftigt , op dat

het Sap weder in degenen, die zy verlaten heeft,

terugvloeijen moge. Want, wanneer men eens

pen Waterloot uit een zwakken Tak heeft laaten

groeijen
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groeijen •, zo trekken zig de Fypjes van dien Tal^

en derzelver Wanden te famen , en naderen el-

kander. In plaats, nu, dat het Sap in de binnen-

fte Vezelen van den Tak indringen en dezelven.

Vocdzel toevoeren zou, droomt het maar fnel door

dcszelfs over langs loopende Vezelen , om ge-

zwind in de njcuwe Waterloot even zodanige

Vezelen te formecren. De oorzaak , dat het Sap

niet in den Hoofdtak, die de Waterloot uitfchict,

terugblyft , maar flcgts gezwind daar door heer;

gaat, is, dat het met te grooten drift wordt voor-

geftywd , en deeze heftige beweeging konit daar

van daan , dat het Sap grof en raauw , en byge-

volg gantfch onbekwaam is, om een Vrugtfcheut

voort te brengen. Men toone ons, zeggen zv,

een eenigen zulken zwakken Tak , waar in het

Sap na het wegfnyden der Waterlooten terug ge-

gaan is, zo willen wy de Zaak gewonnen ggeven.

Wy ftaan toe, zeggen zy verder, dat de te-

rugvloeijing van het Sap in den zwakken Hoofdtak

plaats kan hebben , wanneer de Waterloot maar

even eerft te voorfchyn gekomen is; devvyl alsdan

het Sap den zwakken Hoofdtak nog niet vcrlateii

heeft, maar zig in denzelven en in de nabuurfchap

uitbreidt , en de Kanaalcn genoegzaam uitzet, om
zig daar in te kunnen onthouden ; maar , indien

men de Waterloot eerft heeft laaten groeijen, zo

ontkennen wy , dat alsdan ooit het Sap in den

Hoofdtak terug kan keeren. Wanneer men der-

halve vreeft, dat een Waterloot eencn anderzing

y. Peel.
^ goc-
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goeden Hoofdtak zyn Voedzcl beneemen mogte,

zo moet men die aanftonds, hy haaren eerlten oor-

fprong,wegrnyden. Tot dien einde moet men deezc

Waterlooten kennen, en ze, van hunne eerfte ge-

bootte af, van de andere Scheuten wecten te on-

derfcheiden. Dit, nu, is eene Zaak, waar aan de

minftc Tuiniers kennis hebben, en daarom moet

men ook, als men dit onderfcheid verftaat , naauw-

keurig daar op agt geeven , ten einde men ze op den

regten tyd kenne: maar, waar zyn doch die Tuin-

luy te vinden , die zig daar mede ophouden willen?

Men kan hier op een tegenwerping inbrengen.

De Waterloot, waar van hier wordt gefproken
,

ontvangt al zyn Sap t'eenemaal van den Hoofdtak,

die haar hadt voortgebragt, en dit Sap moet der-

halve noodwendig in den Hoofdtak van agteren

indringen, zo het tot de Waterloot komen zal.

Wanneer men nu de Waterloot affnydt, zo moet

het Sap noodwendig in den Hoofdtak blyven, of-

Ichoon de Waterloot, wanneer men ze affnydt,

reeds uirgefchooten is. Deeze tegenwerping wee-

ren de Inwooners van IS'hnn-eiul zeer verftandig,

op de volgende wyze , te beantwoorden.

Het is, zeggen zy, nog nooit gebeurd, dat

een Hoofdtak, na de wegneeming van zyne reeds

uitgefchootene Waterloot, grooter geworden zy,

wanneer deeze Waterloot of grooter of ten min-

(ve even zo groot gewceft ware, als die Tak. Wy
erkennen wel, dat het Sap door den Hoofdtak

heen moet gaan , om in de Waterloot te komen

;

doch
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doch hier uit volgt niet, dat het in denzelven

beflooten kan blyven. Het is daar mede even-

eens gelegen , als met het Bloed , dat in zynen

Omloop van langzaamerhand in de kleinfte Vaatjes

indringt , na dat het in de grooten zynen Om-

loop volbragt heeft ; zonder dat nogthans de ge-

heele masja van hetzelve in een der groote Va-

ten , by voorbeeld in de groote Slagader , in de

Poort-Ader , of in de Hol-Ader alleen , vervat

kan zyn (*). Wanneer, op eenmaal, al te veel

Sap in een gedeelte van den Boom gevoerd wordt,

dan kan het niet in de Vrugttakken dringen , de-

wyl die al te fync Openingen en Buisjes hebben.

De reden, dat dit Sap niet in zo tedere Vaatjes

dringen kan, is dat hetzelve hun te overvloedig

en met te groote hevigheid toegevoerd wordt, en

dus voor zync aankomft tot dezelven niet genoeg

kan worden bearbeid. Wat moet dan van dit Sap

worden? Het vervaardigt zig, op (taande voet, een

groven ruimgatigen Tak, in welken het kan in-

ftroomen. Om hier van overtLiigd te worden ,

behoeft men flegts de Baft van de Waterloot ta

openen, en men zal zien, hoe die Scheut als van

Sap gezwollen is. Wanneer men de Baft opent

vaa

(*) [Zy hebben hier waarfchyniyk op 't Oog, dat, na

het afzetten van een groot Lid, een Arm of Been by

voorbeeld, een overtolligheid van Bloed in den Patienc

volgt, die naderhand verfcheide Aderlaatingen vereifcht,

of anders Ongemakken en Ongefleldhederi baart in het

Lighaam.]

V. Deel.
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van een Vrugnloot, zal men zien hoe droog die

is , in vergelyking van de andere. Indien nu

het Sap daarom naar den Hoofdtak terug kon kee-

ren , om dat het door denzelven in de Waterloot

komen moet, zo zou men noodwendig moeten

zien , dat de Hoofdtakken toenamen , wanneer

men de Waterlooten daar van had afgefneeden.

Dit behoeft men maar te onderzoeken , en men
zal bevinden , dat niet alleen de Hoofdtak daar

door niet dikker wordt , maar dat hy of in een

zelfden toeftand blyft, of ook dikwils, nahetaf-

fnyden van de Waterloot
, geheel verfterft. Hier

van zouden, des noods^onwcderlpreekelykeBe-

wvzen kunnen bygebragt worden. Onder onge-

vaur twee- of drieduizend Tuinlieden, die overal

deeze Boomön op de manier van Mofitreuil be-

handelen , zyn zeer veelen , naar deeze Regelen

alleen , zonder die te kennen, als enkele Arbeids-

lieden werkende, gelukkig. Het is dan niet noo-

dig , over de regtmaatigheid der Grondftellingen

te twiiten , wanneer men van derzelver Waar-

heid , uit de Gevolgen van ze werkftellig te maa^

ken , kan overtuigd worden.

De ïnwooners van Montreuil fchryven de by^

zondere Kragt, den fterken Wasdom en de Vrugt-

baarheid , als ook de Duurzaamheid van hunne

Boomen , ten grootften deele toe aan de Manier,

op welke zy de Botten en Takken van hunne Boo-

men afneemen. Men kan zig, ten opzigt van het

Snoeijen , Behandelen en bchoorlyk Bearbeiden

dsr
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der Booraen , merkelyk mistaften , zonder fchade

daar van te vreezen te hebben ; doch, als men kwaa- '

lyk handelt in het wegneemen der Scheuten, zo

is de misllag niet ligt weer goed te maaken. Te
MontreuU weet men niet van de gewoonte , om
de Natuur, onder Voorwendzel van de Boomen
te befnoeijen , in haare werking te ftooren ; maar

men tragt flegts hun de overtollige Looten en

Spruiten af te neemen, die hun nutteloos bezwaa-

ren , en de zodanigen te onderfcheiden , welken

het noodig is te behouden , indien de Boom gefta-

dig met Vrugtlooten aangevuld , en tevens bin-

nen zyne paaien gehouden zal worden, ten e^nde

het Sap zig niet vrugteloos verfpille. Dit, nu,

is de grootfte Konft van allen !

Een ander Hoofdpunt beftaat daar in , dat men
zig overeenkomftig gedraage met het oogmerk en

de fchikking der Natuur , welke een afkeer heeft

van alle verminking der Takken j zo dat men te

Montreitil van geen afknypen der Looten aan de

Knoppen iets weet. Een Boom, die op zulk

eene wyze behandeld wordt j moet onherftelbaar

bederven, en dit zelve is de waare oorzaak, dat

de Boomen onder de handen van gemeene Tuiniers

zo dikwils uitgaan ; dat zy , naamclyk , op den

tyd , wanneer zy in het Schieten zyn , belhoeid

worden.

Te Montreu'il laat men de Spruiten groeijen, zo-

lang zy willen j dewyl men , zo dikwils zy aan

de Knoppen zyn afgeihceden geworden emerkt

V, Deeu
Ij

heeft.
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hccfc, dat de Natuur , dewyl zy geen andere uic-

•vlugt meer heeft, aanftonds een nieuwe Loot doet

iiitlchieten. Men befnoeit ze om wanfchiklyk-

lieid en verwarring voor te komen, doch zy Schie-

ten zo veel te meer, tot dat eindelyk het uitge-

putte Sap niet meer voortduwen kan. Deeze Zaak

ticlt de Ondervinding buiten tegenfpraak.

Waarom, nu, wil men de Natuur iets onttrek-

ken , dat zy doch onvcrmydelyk op nieuws voort-

brengen moet? Is het niet beter, de toppen der

Spruiten zodanig telaaten zitten, als met defchik-

kmg der Natuur overeenkomt, dan dat men ze

dwinge, om nieuwe voort te brengen ? Alle Tuin-

lieden moeten toettaan , dat uit zulk bcfnoeijen

die zogenaamde Kraaije-Neften of Wilge-Koppen

(Têfes ds Sauli) voortkomen; dat egter nog een

der geringfte nadeelcn is.

Een ingekorte Spruit brengt niet alleen een

andere Knop voort; maar, wanneer het Sap, dat

tot zynen Omloop , tot zync Kooking, Berei-

ding en Zuivering, zekere Affcheidende Vaatjes

noodighad, door welken het zig doorzygt, het

Kanaal niet meer vindt , dat het zig zelve toebe-

reid hadt , zo maakt het zig overal nieuwe,

daar het maar kan. Hier uit komt voort, dat de

onderfte Botten ^ die zig eerft in 't volgende Voor-

jaar tot Bloemen en Knoppen openen moeften , on-

middelyk na het befnoeijcn, en dus te vrocgty-

dig,ontfluiten, geevende enkel Sprokkel-Hout en

fchraale Takken uit, waar aan men in 'i volgende

Taar
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Jüar met Snoeijen niet te regt kan komen, èn dus

noodwendig aan zulke Boorcen een jaar agteruic

inoet faaken. De onvermydelyke Gevolgen van

fleezen Misflag zyn de volgende.

I. Het op zulk een wyze in wanorder gebrag-

te en uitgeputte Sap , houdt op , zig naar deeze

Botten en Takken heen te beweegen, en verlaat

dezelven dikwils dermaate , dat zy fterven , en

fomtyds de nabuurige Takjes het zelfde noodlot

doen ondergaan,'

a. Het Sap verlaat de onderfte deelen van den

Boom, altemaal, en baant zig met ongefchiktheid

en geweld een weg naar de bovenfte deelen. Om
die redèri ziet men, aan een zodanig befnoeiden

Boom, niet dan dorre en zeer lange Looten, die

aan haar uiterfte end alleen maar een klein bosje

Groente hebben.

3. De zodanig befnoeide Boomén ftérven van

Jaar tot Jaar, eerft aan de Takken en vervolgens

de gehciïle Stam , t'eenemaal weg.

4. Vari alle kanten worden zy met Harft over-

ftroomd , en als het Kern-Ooft boomen zyn, zo'

zit de Kanker aan de Takken, èn de Vrugtknop-

pen vallen alle Jaaren voor den tyd af. Zy bloei-

'

jen wel- jaarlyks , maar de Bloemen zetten niet

tot Vrugt.

Dit zyn de voornaamfte Gevolgen van de elen-

dlge dwaasheid der Tuinlieden , om de Takken aan

de Botten oftoppen te befnoeijen.

Veel andere wonderbaare Zaaken , .die in dfe

V. Deeit. Gg Tui-
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Tuinen te Montniiil zig openbaaren , moeten wy
met ftilzwygen voorbygaan. By voorbeeld , de

ordentlyke fchikking der Planten , de Evenredig-

heid , de Zuiverheid in den Arbeid , de naauvve

inagtneeming van den Tyd tot ieder Oogmerk,

de fpaarzaame befteeding van het overal nuttige

,

konftig en zonder verwarring aangebouwde Land.

Men ziet hier alle Enten en Stammen boven , maar

geenen tot drie of zes Duim diep in de Aarde

ftaan, gelyk in de meefte andere Tuinen. Want
deeze Tuinluy zeggen , dat de Ent even zo wel

den invloed van de Lugt en Zon vereifcht, als

de Wortels de vogtigheid van hec Aardryk, en

dat het Sap ^ zo menigmaal als 't door een Ent-

Stomp, die (leeds met Vogtigheden uit den grond

in alle Kanaalen en Openingen aangevuld is, pas-

feeren moet , raauw , ongekookt en kragteloos

wordt. Dit is écne oorzaak , dat in andere Tui-

nen zo veelBoomen onvrugtbaar zyn of ftcrven ;

en wanneer men daar op naauw agt geeft , zal men
bevinden , dat in de meeften het gedeelte , daar

zy ge-ent zyn, onder de Grond ftaat. En, fchoon

men al aan den Stam der Boomen , naar gewoon-

te , een Kuiltje maakt , wordt hetzelve doch,

niet wyd genoeg zynde , in 't kort weder vol

Aarde of Vuil.

Wat het begieten belangt , dit gefchiedt te

Mofitreui/, 'm drooge Jaargetyden, zeerrykelyk,

dewyl de fterke uitwaafeming der Boomen , in die

oniftandigheden , vergoed dient te worden. Men
maakt
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hiaakt by de Stammen wyde Groeven en doet ze

als in Bronwater baaden , op dat het tot aan de

Wortelen doordringe.

De gladde , blanke Schors der Boomen te Moh^

treuU heeft tweederley oorzaaken. i. De uit-

kiezing der Stammen , die men neemt om op te

Enten, en de moeite, welke daar omtrent aan-

gewend wordt. Zy planten in geenerley foorc

van Grond een Boom, die niet op een Amandel,

en wel op een tammen Stam
,
ge-ent is geworden.

2. De zuiverheid en oppaffing. Men zal aan hun-

ne Boomen geen Mos of dood Hout zien , noch

lange dorre Takken , die het Sap nutteloos ver-

flinden. Zy zullen ook de Boomen niet tot der-

zelver nadeel fnoeijen ; ënz.

De byzondere verdeeling der Kern- en Noot-

Ooftsboomen te Momreuil, verdient niet minder

verwondering. Alle deeze Boomen hebben geen

andere Takken, dan zodanigen, die met den Stam

of Tak, waar op zy ftaan, een foort van Wiel-
fpaaken maaken , welke als van het middelpunt

naar den omtrek loopen , en zy ftaan allen op haa-

re Stammen en Takken loodregt , niet waterpaö .

of fcheef
,
gelyk in ündere Tuinen , daar men 'er

geen agt op geeft , dat het Sap in de befte rigting

omloope. Dit alles gefchiedt niet zonder reden,

en het zou wel de moeite waardig zyn, de reden

uit te vorfchen.

De Inwooners van Montreitil zeggen , dat hun-

ne Voorouders altyd aangemerkt hebben, dat het

V. Deel. Gg 2 Sap,
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Sap, wanneer het de overlangsloopende loodreg-

te Takken, die mee den Steng en Stam een Win-
kelhaak maaken , doorloopt, altyd met hevigheid

toefchiet. In plaats, nu, dat het wel bewerkt

y

gekookt en bereid zy; in plaats dat het zig, wan-

neer het door de Takken langzaamerhand heen

fliiipen , doorzygen en zig eenigen tyd daar 'm

ophouden moefte, om dus door de tulTchenruim-

ten van de Baft en Bladeren , de goeddoende

,

zagt en lenig maakende , balfamieke en voeden-

de deeltjes der Lugt , en de levendigmaakende

Warmte der Zonne te ontvangen , zo ftygt en

komt het raauw en onbereid in de hoogte, fchie-

tende met ongeftuimigheid toe. Uit dien hoofde

gebeurt het, dat het Sap, 't welk loodregt uit

den Stam in de Openingen der loodregte Takken

'ftygt, m plasts van zig in de Stam op te houden
,

met fnelheid Voort ylf, weshalve zodanige Stam-

men gemeenlyk dor, fchraal en gebrekkelyk, en

daarentegen de loodregte boven-Takken dikwils

nog fterker zyn , dan de Stam zelf. Hier van

daan komt het ook, dat het Sap, 't weikuit den

Stam met ongeftuimigheid jn den knobbel om de

Ent dringt, dewyl het opftaande voet de regtop

gaande Takken willig en gereed vindt , om 't zel-

ve op te neemcn, zig zelf, als 't ware, naauw-

iyks de moeite geeft, omeerftregts of links af te

wyken , en in de Zytakken te dringen ; zo dat

deeze fchraal en zwak blyven en eindelyk geheel

Teriterven. Dewyl, nog verder j dit Sap, dat in

de
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,ée jonge Boomen met alle magt inftroomt, zig

niet fnel genoeg uitfpreid.en , noch in 't eerft t'ee-

nemaal in den loodregcen Tak bcllooten zyn kan,

zo blyft het in den Stam terug , en dringt van bin-

nen in de Stomp aan alle zyden de Wanden en

Buisjes tegen elkander aan ; waar uit die wan-

fchapen en leelyke Knobbels ontftaan , welke de

Boomen ontfieren. Deeze Knobbels zyn aan de

gewoone Leyboomcn dikwils driemaal groo-

ter dan de Stam zelf, en dit is een gebrek , 'c

welke , vroeg of laat , den geheelen ondergang

van den Boom na zig Heept. By dit alles komt
eindelyk nog, dat, wanneer het Sap tulTchcn de

in de langte loopende Vezelen van den loodregr

ten en in den Winkelhaak ftaande Tak indringt,

het onderfte deel des Booms zo veel te noodwen-

diger en zekerder fchade moet lyden , hoe fter-

ker zig het Sap opwaards beweegt. Om die re-

den ziet men aan alle Leyboomen , in de gc-

meene Tuinen , na weinige Jaaren niets meer

,

dan groote lange verdroogde Takken , die , wan-
neer zy agttien Voeten lang zyn , niet meer Loof
hebben dan anderen , die maar zes Voeten lang

zyn, en, dat meer is, byna niets draagen.

De Boomen te Montreu}! hebben geene van al-

le deeze Ongemakken te vreezen. De ïnwooners

van die Plaats maaken het regte Kanaal des Saps

daar door onbruikbaar , dat zy alle de in den Win-
kelhaak en Loodregt ftaande Takken laatcn blyven,

V. Deel. Gg 3
'

^^
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en geen anderen dan fcheeve en Zytakken weg-

neemen , waar door de beweeging van het Sap

noodwendig gemaatigd, en langzaamer gemaakt,

en bygevolg den Sappe tyd gegeven wordt, om in

alle deelen des Booms in te dringen , welken de

Werktuigen des Wasdoms zyn , en waar in hei;

dan ook , door de gedwongene Vertoeving
, ge-

kookt en bereid wordt. Te gelyk ontvangt het

hier door den Invloed van de Lugt en de Warm-

te der Zon, en kan ook evenrediglyk overal ver-

fpreid worden.

Uit de Tuinen van Montreuil in 't Land gaande,

ontmoet men wederom een menigte van nieuwe

Voorwerpen. Hier ziet men keurlykeNooteboo-

men ; daar, in de Vlakten aan de Heuvelen , VVyn-

ftokken, die zo wel Druiven uit de Hand als voor

den Kelder leveren. De belegen Wyn, daar van

gemaakt, is de gewoone Drank der Inwooneren

van deeze Plaats, otTchoon hy een gemeen en, fcherr

pen en Aardagtigen Smaak heeft. Deeze Smaak van

den Wyn ontdekt de gelteldheid van het Aardryk,

en toont dat de voorgegevene uitmuntendheid van

den Grond te Montreuil, louter Inbeelding zy.

Een anderen kant heen vertoonen zig groots

Vlakten van Wcidlandcn en Akkers , waar op

Tarw en ander Graan, als ook Erwten, Booneit

en allerley Zaad, geteeld wordt: zydwaards zyn

overa' Stukken, daar men de jonge Plantfoenen

opkweekt, Hier en daar zyn kleine Perken me.|:

3i,roo-
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Stroomatten afgefchut en omheind, voor deAard-

beijen , om dezelven te befchermen voor de Wind

en vroeger ryp te doen worden , als ook me^r

Vrugt daar van te trekken. %j zyn met dunne

Meft geheel omringd, en ftaan,diep daarin, ten

^eele om bet noodige Voedzel te bekomen , want

de Aardbey- Planten mergelen den Grond zeer
'

uit ; ten deele op dat de menigvuldige Regen ^e

Aarde niet te valt aan de Wortelen zou maaken

,

of dat zy van de Hitte der Zon uitdroogen mog-

ten; of dat het Zand en Aarde, van den Regen

nac geworden zynde, de Aardbeijen niet befclia-

digen, of aan 't rotten helpen zou. Geen On-

kruid laat men tuffchen de Planten groeijen , maar

het wordt in tyds uicgewied, op dat het dezel-

yen geen nadeel doe, Eindelyk ; men neemt ook

van de Steelen, wanneer zy in blocy ftaan , de

bovenfte Aardbeijen af, en laat aan ieder van on-

deren maar drie of vier Stuks blyven. Elders ziet

men Bedden van wilde Suikerey, die eenigen tyd

voor den Vorll uit het Land wordt genomen,

omze op byzondere daar toe beftemde plaatfen te

droogen,als wanneer men daar van den geheelen

Winter tot Salade gebruiken kan.

In den tuflchentyd , wanneer *er nog geen

Vrugtcn zyn, handelen deeze naarftige Luiden,

die alle Landlieden en Dorpelingen tot Voorbeel-

den kunnen ftrekken , met verfche Eijeren , Melk-

j[pyzen , Room , Kaas , en wat dies meer is

;

'V. Deel, ^g 4 fchooi;
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fchoon 'er by hun noch Hoenderen noch Rund-

yee gehouden worde. Niemand zit hier ledig.

De Vrouwen en Meisjes, ja de Kinderen zelfs,

ieder bevlytigt zig om 't zeerftc, en oefent dat

gene, daar zy t'eeniger tyd in zullen uitmunten.

Hierom kan ook dit enkele Dorp Montreuil^ jaar-

lyks , Sè.ooo Livres aan Schatting opbrengen.

Veele Vr^uwluy van deeze Plaats behandelen de

Perfik- en andere Boomen met niet minder be-

Jcwaaraheid dan de Mansperfoonen.

H.

WAAR-
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W A A R N E E iM I N G E N
omtrent dé

Z t E K TEN
T E

A M S T E L D A M,

in. de Maanden ^/^/y , Aitgisjlus en Sepember^

des Jaars 1760.

IN de Maand ^//// was, niettegcnftaande de groo-

te Hitte van den Voorzomer, het Weer vvy

koel naar den tyd van 't Jaar; doch,federt het mid-

den van Aiign^us , is 'c wederom warm geweeft.

Ook zyn de Afgaande en Remitteerende Koortfcn

,

die nog aanhielden , en, gelyk in den Voorzomer,

van geen kwaaden aart ^ noch moeijelyk te genee-

zen waren , in de laatftgemelde Maand merkelyk

van hoedanigheid veranderd. Sommigen, die daar

van geneezen waren ^ ftortten weder in , ên vervie-

len in Continueds Koortfen, met hevige Ontfteeking;

in eenigen met Uitflag of de Graauwe Loop; in

anderen gingen zy vergezeld met Slaapziekten , enz.

De Kina, welke de Patiënten in 't eerft fcheen te

helpen , deedt naderhand weinig uitwerking ; alzo

de Ziekte met meer Ontfteeking zig verhefte. An-

dere Patiënten , die op nieuws aangetaft werden

êioox' -Afs;aan(fe Koortfen^ kwam de Ziekte aan met

Braaldng en Buikpyn. De Kinderpokjes, die nu at

eenigen tyd geregeerd hebben in deeze Stad , zyn.'

merkelyk vermeerderd en fchynen kwoadaartigcr cé'

worden.



KORTE
LEVENS- BESCHRYVING

VANDKWHïaE

J. N. L I E B E R K U H N,

Do^or der Medicynen , Lid der Koninklyke Akade-

mie en van 't Opperfle Gemotfcbap der Genees»

kunde te Berlyn , van de Keizerlyke Akads'

mie der Natuur- onderzoekeren , van

de Koninklyke Sociëteit in En-

geland, en der Koninklyke

Akademie in Zweden.

( Memoires de Vyicademie Royale dei Sciences £? Belles

Lettres de Berlin, l'An 1756. p. 519.)

JOAN Nathanael Lieberkuhn, Dodtof

der Medicynen , Lid der Koninklyke Aka-

demie , en van 't Opperfte Genootfchap der Ge-

neeskunde , van de Keizerlyke Akademie der

Natuuronderzoekeren , van de Koninklyke So-

ciëteit in Engeland en van de Koninklyke Aka-

demie in Zweden, werdt den 5. van September

171 1 te B^r/y« geboren. Zyn Vader, Goudfmit

van *t Hof, hiette Jgan Christiaan Lie-

berkuhn, en zyne Moeder, thans nog in le-

ven^ Emerentia Rauen. Deze Ouders,

verheugd dat de Hemel hen met eenen Zoon be-

giftigd hadt , tragtten hunne dankbaarheid daaf

voor te betonen door het eenige eigenlyke mid-

V. Deel. Hh delj
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del; namelyk, door hem al vroeg eene uitmun-

tende opvoeding te geven , en bovenal door zyn

gemoed te vervullen met de beginfelen eener

waaragtigc Godsvrugt, welken, gedurende den

ganfchen loop van zyn leven , de regel van zyn

gedrag hebben uicgemaükt.

Eene dubbele reden was 'er, om den jongen

LiEBERKUHN op te ttckkon in die deugden,

welken zo dikwils en onvoorzigtig verwaarloosd

worden. Hy was gefchikt tot de Godgeleerdheid

en de Bediening van 't Heilig Evangelie. Nadat

hy zyne eerfte Letteroeffeningen in zyne geboor-

teftad hadt voleind , wcrdt hy , vyftien jaren

oud, naar Halle gezonden, en in dat beroemde

Weeshuis geplaatft , welk eenen uitnemenden

rang voert onder de fraaije Inftcllingen dezer Eeu-

we. Hy vervorderde hier de Oetïening der We-
tcnfchappen met zeer gelukkigen voortgang , en

overtrof zyne mcdegenoten zo in zagtheid en

wysheidj als in vlyt en vorderinge.

Hy hadt toen reeds een Talent , welk door-

gaans Vernuft te kennen geeft ; namelyk dat der

Digtkunde ; want hy maakte zeer goede Latyn-

fcJie Veerzen : maar eene vroege Vafthcid van

Geeft, als ik het zo noemen mag, kwam voor,

dat hy in den ftrik niet vervicle , waarin dikwils

vervallen die dit Talent zelfs niet hebben; te we-

ten, van zig geheel over te geven aan deze Ver-

iuffiiginge, en daarvan eene ernftige bezigheid te

maken, die aan alle overigen nadeel doet.

Nadat
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Nadat dus drie jaren verlöperi -vaaren, begafhy
zig onder de Studenten der Univerficeit^ die toeii

in zeer groten bloei was. Hf genoot de lefleit

van verfcheide beroemde Profeflbrenj gedütendó

een jaar; en in 't laatft van dat jaar ging hy naar

yena; wervvaards hy, door den groten naaüi vaii

eenige beroemde Godgeleerden ^ en inzonderheid

Van de Heren Walch en Carpoviüs, gettokken

werdt. Gehoorzaam aün den w^il van zynen Va-

€lcr, behartigde de jonge Lieberkuhn het vbor-.

gefchteven oogmerk, met die oprechtheid en lief-

de tot de waarheid ^ welken altyd in zyn Karafc-i'

ter hebben dooi'geblonken. Maar eene héimely-

ke Neiging der Nature j die flegts eené gelegen-

heid nodig hadt om zig te ontdekken, vondt dié

gelegenheid in de lellen van den Heer Hamber-
ger, wiens uitmuntende kennis in dé Natuur- eii

Wiskunde, gevoegd by het miffchien nog zeld-

zamer Talent vim wél te ondetwyzen , Duitfch-

land, gedurende zo langen tyd, met verwonde-

ringe heeft befchouwd. Een gehele nieuwe We-
reld deedt zig eensklaps op aan 't oog des Leer-

lings; én gevoelde ras, dat dezelve voor hem

gefchikt was, dat hy gemaakt was om 'er zig iri

op te houden , én nergens anders zyn regté

element kon vinden. Zeer fpoédig bevatte hy al-

le debef^egélingen-, en van toen af aan zag mert

in hem 't geen vervolgens met zo grote uitftékeh-

heid hem heeft doen onderkennen ; namelyk de

begeerte, om by de Befchoüwing- eene Praktyk^

• -V. Deel. fih a inel
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met dezelve juift overeenkomende , te voegen, en

die zo verre voort te zetten , als de zaak toelaat.

De Heer Ham BERGER , verzet over eene fchran-

derheid, die zo weinige voorbeelden heeft onder

de Akademifchc Toehoorders ; bekoord door 't

geen hy in Lieberkuhn zag, en nog meer door

't geen hy in hem voorzag , befteeddc aan hem al-

le zyne zorgen. In 't eerft hadt hy hem alleen-

iyk inde Natuurkunde, in 't algemeen genomen,

onderwezen, en voor zo verre dat nut kon zyn

voor iemand, die zigtot eene bediening fchikrc,

waarin die Wetenfchap zyn eenige voorwerp niet

zou zyn : maar nu fpoorde hy hem fterk aan om
eene roeping te volgen, die zo duidelyk in hem

gemerkt werdt, en om niets over te flaan, welk

hy niet zorgvuldig onderzogt hadde in alle de

verfchillende delen of takken der Natuurkunde,

welken als zo vele byzondere, zelfs zeer gewig-

tige en raoeilykeWetenfchappen, uitmaken. Van
dit oogenblik af aan begaf zig onze Student, on-

der zulken Meefter, die hem teder beminde, en

naderhand een zyner grootfte vrienden was, ge-

heel over aan de Ontleedkunde^ de Natuurkun-

de, Kundigheid der Ziekten (^Pathologie), Schei-

kunde , en alle de overige Oetfeningen , die ons

opleiden tot het ontdekken van de geheimen der

Nature , door een gelukkig gebruik van de hulp-

middelen , die de Kunft aan de hand geeft. De
Geneeskunde kwam hem tevens zo bekoorlyk

voor, dat.hy 'er niet aan wederftaan konde; en

de
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^c twee laatfte jaren van zyn verblyf x.Q'Jena wer-

den 'er voornamelyk aan toegewyd , onder de

Heren Wedel, Techmeyer, en andere be-

kwame Profefforen. Alom ontmoette hy loftui-

tingen , die nergens toe dienden , dan om zynen

yver nog meer te ontvlammen. Deze dagen , de

gelukkigfte dagen zyns levens ^ (want wat kan

'er lieflyker zyn , dan de ftaat van een jong har-

te, geheelenal overgegeven aan eene loflyke nei-

ging, die het zelve beheerft, en alom gelegen-

heid ter voldoeninge vindt?) deze gelukkige da-

gen vlogen met fnelheid voorby, en hy bereik-

te, met weerzin, den eindpaal van zynen Aka-
demifchen loop. Wanneer men de Waarheid van

ganfcher harte en vurig bemint , zou men gaarne

al zyn leven Difcipel willen blyven. Doorgaans

is het aan de Trotsheid of het Belang te wyten,

wanneer men den ftaat van Meefter of Doélor bo-

ven dien van Leerling verkieft ; en dikwils wordt

dezelve zo kwalyk gehandhaafd van die zig tot het

verkrygen dier eertitelen haaften , als zy lolTelyk

worden gefchonkcnvan die dezeiven uitdeelen.

De Vader van onzen Lieberkuhn, fchoon

over de bekwaamheden van zynen Zoon ten ui-

terften voldaan , bleef niettemin bepaald by zvn

oogmerk, om hem tot de Kerkelyke bedieningen te

fchikken. De gezeglyke Zoon verdoofde van den

anderen kant zyne heimelyke aanprikkeling , die

htm elders trok, en zig zonder fchyn van weer-

zin naar de bevelen, die hy ontving, fchikken-

V. Deel. Hh 3 ^e.
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de, vertrok hy in ?t jaar 1733 van yena^ nadat

hy zig aldaar Candidaat in de Godgeleerdheid hadt

laten maken. Vervolgens begaf hy zig naar zyn

pi^dften broeder , die reeds vaft Predikant te Ros-

hu was. Hy fchikte zig tot den Predikdienft
^

waar to«e hy zeer bekwaam zou geweeft zyn, door

de uitgeftrekthcid zyner Kundigheden , en door

die goedhartigheid , welke de Natuur zelfs op zyn

wezen gefchetft hadt
,
gevende hem die minzaa-

nie houding, welke zo wel voegt aan een man

,

wiens poft het is een Leer van Genade en Zalig-

heid te verkondigen. Doch tervvyl de Heer Lie-

BERKUHN zyne Godgeleerde OefFeningen ver-

yorderde en zyne Leerredenen opftelde , kwam
hy egter als van zelfs tot zyne waarde Natuur-

jcunde; want nimmer een liefliebber van wilde

yermaken , noch van de vrolykheden der Jeugd,

hadt hy zyne uitfpanningen alleen in zyn Studeer-

kamer, welke reeds geheel vervuld was mctfchran-

dere Proeven der Natuur- Werktuig- en Ont-

leedkunde ; een Voorfpel eenigermate van de

Wonderen , die hy naderhand uitvoerde.

Middelerwyle verloor hy zynen Vader , en

naardien hy nog gene Beveftiging (^Ordination^

hadt ontvangen , zag hy zig in vryheid gelield,

om zyne neiging te volgen. Nogthans, 't zy uit

eerbied voor den wil des overledenen, 't zy o\y\

dat hy op het punt ftond van Bedienaar der Ker-

ke te worden ; zou hy , naar alle waarfchynlyk-

heid, dat geworden zyn, ten ware zekere aan-

raer.-
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jiierkclyke gelegenheid , die zyn lot beflifte. De
Heer Reinbeck, die eerwaarde Godgeleerde,

die zeldzame Man , wiens naam ik nimmer noe-

men zal zonder de tederfte aandoeninge op 'c her-

denken zyner deugden en weldaden , decdt een

klein reisje op het land, en een gedeelte daarvan

in 't gezelfchap van den Heer Lieberkuhn,
Weinige uuren hadt hy met hem maar verkeerd

,

wanneer hy verwonderd en verrukt was, dat hy

in den jongen Candidaat der Godgeleerdheid, een

uitnemenden Geleerden , penen volkomen Na-
tuurkundigen, en voortreflyken Werktuigkundi-

gen ontmoet hadt. Naauwlyks kon hy zyne ei-

gene ooren geloven, en zyne nieuwsgierigheid

tot alles , wat haar voldoen kon , uitftrekkende

,

fcheidde hy van zynen Reisgenoot met de vol-

komenfte overtuiginge, dat dezelve dezeldzaam-

fte talenten bezat, en tevens de befte gefchiktheid

om dezelven optevoercn tot zulken trap van vol-

maaktheid , die de grootfte mannen uitlevert. De
Heer Reinbeck, vol van deze gedagten, liet

het niet by een dorre herdenkinge; maar gebruik

makende by deze gelegenheid , gelyk hy in dui-

zende andere gevallen gedaan heeft, van den toe-

gang , welken hy by den overleden Koning hadt

,

en van het zo wel verdiende vertrouwen , waar

mede die Vorft hem vereerde, fprak hy hem zo

voordelig van den Hr. Lieberkuhn, dat de

Koning hem zien wilde. Hy werdt dan ontbo-

flen ; en de Jongeling antwoordde, met zyne na-

y. Deel. ffh 4 tuiir-
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tuurlyke houding van zagtheid en zedigheid, z»

juift op alle de Vragen, welken de Koning Fue-

DERiK WiLiiEM, (die eene geheel byzondere

Kunft hadt om zyne Onderdanen, die hy kennen

wilde, te ondervragen) hem voorftelde, en die

ten dele de Godgeleerdheid , ten delg de Werk-
tuigkunde betrofièn. Het gefprek eindigde mee

öe gunftigfte verzekeringen der Genegenheid en

Befcherming van den Souverein.

Het duurde niet lang , of deze toezeggingen

werden van het wezenlyke gevolgd. De Heer

LiEBERKUHN, op order des Konings de God-

geleerdheid hebbende laten varen , om zig op de

Wiskunde toeteleggen , voor zo verre dezelve

pp de vorderingen der Natuurkunde toepaffelyk

is , begaf zig tot de reizen , die nodig waren

om kennis te krygen van eene grote menigte ge-

wigtige voorwerpen, die alom in de Kabinetten

van Europa gevonden worden , en om te verkee-

ren met de Geleerden , die in dit foort van Stu-

die reeds uitftekend waren. Hy vertrok in 'c

jaar 1736 van Berlyn ^ nadat hy 's jaars te voren

tot Medelid van de Koninklyke Sociëteit der We-
tenfchappen \yas aangenomen. Hy hadt voorge-

pomen , zonder zig op te houden , naar Holland

te reizen ; maar de Koorts hieldt hem te Haih

op, en noodzaakte hem daar eenigc maanden te

vertoeven. Zo ras hy herfteld was, ging hy we-

der naar^<?«« , die gelukkige Verblyfplaats , waar

de Mufen hem |iare Gunft betoond hadden ; en
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agtendehet zig niet onwaardig aldaar eenige Kol-

legien bytewonen , begaf hy zig tevens tot het

maken van Gezigtkundige , "VV^rktuigkundige ea

Wiskundige Werktuigen , in welker kunftigc

toeftellinge hy één der eerfte Kunftenaren zyner

ceuwe is geworden. In den jare 1737 vertrok

hy nüsx Erfor^, daar de Heer van Büchner^
welke toen reeds bekleed was met den titel van

Prefident van de Keizerlyke Akademie der Na-

tuuronderzoekeren, welke waardigheid door den-

zelven tot heden toe zo waardig bekleed wordt,

|iem tot Lid van dat doorlugtig Genootfchap aan-

nam, endeBynaam, waar mede hy, volgens 't

gebruik, in de Tydboeken dier Akademie werdt

ingefchreven , kon op niemand beter worden toe-

gepaft ; 't was die van DeJalus.

Zyne reis vervolgende door Kasjel, Marptirg^

frankfort aan de Mem en 'h4etz , latende aan zyne

ppmerkinge niets ontflippen van \ geen eenige.

opzigt kon hebben op zyne oogmerken , vooral

ten aanzien van Inftruraenten der Werktuigkun-

de; kwam hy te Amjïerdam ^ van waar hy kort

daarna zig naar Leideti begaf. Hprw aards trok:

hem de onfterflykeBoEiiHAAVE, ^ien hy brand-

de om te zien en te horen; en terftond werdt hy,

gelyk hy zo zeer verlangt hadt , de oplettcndftc

van alle zyne Leerlingen, verzamelende met eene

onuitfprekelyke nyverheid alle de Godfpraken van

dien groten Meefter. De Heren Albinus, van,

^wiETEN en Gavbius hielden insgclyks, gc-

V» Deel. Hh 5 ly^
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lyk zy zo waardig waren , zyne aandagt bezig.

De Schei- en Ontleedkunde waren toen zyne

voornaamfte voorwerpen. Hy moefl: ze beiden

re famenvoegen , om wel te flagcn in die won-
derbare Infpuitingen , welken hy toen reeds begon

te oefFenen, en die hy vervolgens zo verre heeft

voortgezet, dat men ze kan houden als tot haar'

hoogden trap gebragt te zyn. De uitmuntendlle

Doétoren zagen in hem fpocdig eenen Nayveraar,

die waardig was nevens hen eene plaats te bekle-

den. Hy verkreeg daar toe het regt , door Doc-

tor der Medicynen gemaakt te worden op den 20

van July 1739. De Verhandeling, welke hy by

die gelegenheid verdedigde , hadt tot titel, de

Vahitla Col'i S' procesju vermiformt\ en hy kwam
met de groocllc toejuichingen van het Difpuut af.

In 't cerft was hy voornemens geweeft het Lood

tot 't onderwerp zyner Verhandeling te verkie-

zen; maar zyne Profefforen deden hem de ande-

re Stof liever onder handen nemen, omdat hy

daarin aanmerkelyke ontdekkingen gedaan hadt.

Onze jonge Doétor verliet Holland om naar

Engeland te gaan , en kwam te Londen. Hy
maakte zig daar zeer fpoedig bekend , en kreeg

ras de uitmurAtendfte Geleerden van die grote

Hoofdftad , waar de Wetenfchappen met zo veel

yver en voorfpoed geleerd worden , tot zyne by-

zondere vrienden. Dewyl de Heer Lieberkuhn

die Wetenfchappen , die tot de Medicynen be-

treklyk zyn , betragtte, bczogt hy met degroot-

fts
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jfte vlyt de Hofpitalen , brengende met zig dan

Jcundig oog van eenen Waarnemer , welk hem op

eene uitftekende wyze eigen was. De uitfpan-

ningen van zyne Kamer waren akyd die wonder-

bare Ontjeedkundige Lifpukingen. De Konink-

lyke Sociëteit , fchoon gewoon aan de aller-

fraaifte toebereidfcls van dit foort , ftondt verbaasd

te zien , hoe verre die, welken hy haar aanboodt,

de anderen te boven gingen : zy erkende , dat

diergelyke proeven regte meefterftukken waren.

In 't byzonder hadt hy met eene wasagtige StolTe

een zeer klein gedeelte van een dunnen Darm
gevuld , en dit Werk met zo vele Kunft volvoerd,

dat 't gezigt daarvan zeer treffende ware , en dat al-

len de zeldzaamheid van ditMeefterftukmet eenen

mond erkenden : ook heeft de Heer Lieberkuhn

zelfdit ftuk als bet uiterfte zyner ICunftaangemerkt,

De eene arbeid brengt de andere voort: want

de Werken der Kunft hebben onderling den zelt-

<den Samenhang, dien de Werken der Nature heb-

ben , welken zy bedoelen , na te volgen ofte ont-

dekken. Om de Takfchietingen (ramifcatiofjs) ,

zo fyn als die, waarin de Heer Lieberkuhn zy-

ne Infpuitingen deedf , nategaan ; hadt hy meer

nodig dan uitmuntende oogen , waar mede de Na-

tuur hem hadt begaafd, en zelfs dan de gemene

Vergrootglazen. Dit deedt hem bedagt zyn om
jian dit foort van Inftrumenten ook te gaan wer-

Jcen; maar niet te v reden , om die, w^elken reeds

waren uitgevonden , te verbeteren , werdt hy

V. Deel. zc\f
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zelf Uitvinder , en verfchafte aan de Koninlclyke

Sociëteit eene nieuwe verwondering , door haar

een Mikroskoopmet een terugkaatzenden Spiegel

te vertoonen; een Werkftuk, welk tot nog toe

aan alle Gezigt- en Werktuigkundigen van Lon-

den onmogelyk was voorgekomen. Dan dit was

nog niet genoeg voor onzen Dedalus; die, voor-

genomen hebbende alhetWerktuiglyke Samenltel

van 's Menfchen Lighaam te befchryven , en

daar eene juifte bepaling van deszelfs deelen en

hunne evenredigheden bytevoegen, daarenboven

het Zonne-Mikroskoop tot dat zelfde gebruik

fchikte (*). Zo vele wonderen , op clkan-

dcren volgende, maakten indrukfels, die onuit-

wifchbaar ge weeft zyn. Dit zeg ik niet by gis-

finge ; een eerwaardig Kerkelyke , ook zelf een

uitftckcnde Geleerde , de ïïeerM ardock , heeft,

gedurende zyn verblyf alhier , verzekerd , dat

niets den groten naam _, dien de Heer Lie-

BERKUHN te Londen hadt nagelaten, kon evena-

ren ; en dat ook niets de fmert kon opwegen
,

die zyn verlies veroorzaakt hadt. Maar laat ons

niet te vroeg daarvan Ipreekcn.

Ik behoef niet te zeggen , dat de Koninklyke

Sociëteit het zig tot geluk agtte zodanig een Me-
delid te krygen, als de Heer Liéberkuhn was.

Hy werdt daartoe aangenomen met dien yver en

ag-

(*) [Men kan niet zeggen dat hy dit laatüe uitvond.

Zie de Aantek. op Baker over 't Mikroskoop. Anift^

1744. bladz. 20.]
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agting, welke een Man, naar eer begerig , op 't

allerftrelendfte zou vleijen : maar dat was zyn

zwak niet 5 hy zou veeleer tot het tegenoverge-

ftelde uiterfte hebben ovcrgeheld. Hy beminde

de Wetenfchappen,gelyk de Wyzcn de Deugd,

om zig zelve, en ter oorzake van de voordelen,

die zy aan de menfchelyke Maatfchappye ver-

fchaft. Londen hadt bevalligheden voor hem , die

hem zouden bekoord hebben, om het zo fpoedig

niet te verlaten ; maar de tyd voor zyne reizen

was bepaald , en hy moeft Paiys nog gaan zien.,

dat andere Heihgdom , waar de Godheden , Voor-

zitfters der Wetenfchappen en Kunften , altoos

hare beroemde Altaren gehad hebben. Derwaards

vertrok hy, omtrent het einde van 't jaar 1739;
maar naauwlyks was hy 'er zes maanden geweeft,

of onze doorlugtige Koning, die de toom der Re-
geringetoen in handen hadt gekregen,ontboodthem

te rug in zyn Vaderland , daar hy in de maand July

des Jaars 1740 wederkeerde, overladen met alle de

Vergenoeginge , welke eene Reis ,als de zyne, die

wy tot dus verre befchreven,ooit kon toebrengen.

Hy was nog naauwlyks te rug gekomen , of

deedt zig uitmunten door gelukkige genezingen

,

en vertoonde reeds wat men zig van hem mogte
beloven. Boerhaave, die hem niet uit het oog

verloren hadt,eneen zeer teder belang in zyn wel-

zyn en doen nam
,

prees hem toen Hare Ma-
jefteic, de Keizerinne van Rusland, aan, om in

haren dienft te gaan , als eerften Geneesheer : eene

V. Deel. waar*
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waardigheid , die in alle opzigten aanlokkelyk isj

maar hy heeft nimmer het oor willen lenen aan

eenige der zeer voordelige en dikwils herhaalde

voorllagen , waardoor men hem uit Berlyn zogt te

trekken. Dankbaar Onderdaan en trouwhartig

Burger zouhy, hadde de Schikgodin hem het le-

ven van eene eeuw gefponnen, 't zelve ten dienfté

Tan zynen Vorft en Vaderland hebben tcegewyd.

Dewyl hy Lid was van de oude Koninklyke

Sociëteit, was hy het ook van de Akademie by

hare vernieuwinge , en bragt dikwils , vooral in

de eerfte Jaren na dit tydllip , de voornaamfte

Uitvindingen voort , die als onder zyne handen

geboren werden
;

gelyk daar was het Mikros-

koop, welk hy gebruikte om den omloop des bloeds

waartcnemen in de Kikvorfchen , en een nieu-

we Vuurmeter. Nimmer hadde hy zyn Stu-

deerkamer verlaten , indien het van zyne keuze

had afgehangen ; maar men zogt hem met den

grootften yver als Geneesheer aan; en de aandrang

derKranken, zo wel als de natuurlyke Verplig-

ting om door voordelige bezigheden anderen te

vergoeden , die zeer koftbaar waren , bragt hem

tot de Praktyk; en indien dezelve hem niet ge-

fieelal verflondt, ten minfte maakte zy hem het

Leren veel arbeidzamer dan ooit , en zo bezet,

dat hy naauwlyks over een eenig ogenblik kon

fchikking maken. Ik zal my niet aanmatigen

,

cm over zyne talenten in de Geneeskunde te oor^

delen j die Kunft, tegens welke men zo vele ha-^"

^ '" te-
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telyke pylen gefchoten heeft , die zonder kragt

op den grond vallen voor de voeten van regtfcha-

pen Geneesheeren , die Doorzigt by de Onder-

vinding , en Kundigheid by Verftand voegen. Van
zodanigen hebben wy doorlugtige Voorbeelden

voor onze oogen. Deze Akaderaie kan zig be-

roemen aan 't hoofd harer Beftierderen één' der

doorlugtigite Voedfterlingen van Eskulapius te

zien ; zy telt onder hare Leden fommigen , die

door eene lange en geëerde Praktyk , anderen
,

die door hunne onderwyzingen, waar naar men
van alle kanten toevloeit , hunne heilzame Kunft

doen bloeijen en eerbieden: want waarom zou ik

my het genoegen weigeren , van hier ter plaatfe

de betuiging onzer gevoelens voor hen uit te druk-

ken? Belaft met den droeven pligt van de Lyk-
buflen der Leden dezer Akademie, door den dood

ons ontrukt , te vereeren ; vergunne men my ten

minfte het vermaak van by hun leven de zodani-

gen , die 't ons mag gebeuren nog te bezitten , te

loven, en hier openbare wenfchen voor hunne be-

houdenis uit te boezemen !

Doch , om weder te keren tot hem , wiens ver-

lies wy bewenen ! Onze droefheid is gegrond op

de algemene ftemme, die zeldzaam bedriegt, wan-
neer zy zonder uitzon deringe gehoord wordt; of

niets te overwinnen heeft , dan de mompelingen

van de Nyd, die zig tegens haar zoekt aan te kan-

ten. Wilde men zig egter hardnekkig tegens de

algemene ftemme verzetten , dan zou ik my be-

V. Deel, roepen
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roepen op de getuigenifien en ftemmen zyner Amc-
genoten; en uit den ichoot zelven des nayvers ,•

welke in dit beroep miüchien veel groter is dan

in eenig ander , dewyl de Mededingers elkander

daaglyks en by ieder ftap ontmoeten ; uit den

fchoot zelven , zeg ik , des Nayvers vlei ik my
dat men de allerloflykfte getuigenis wegens den

overledenen zou horen. Moeiten wy ons oordeel

ten zynen voordele veftigen op zaken , waar over

een ieder kan oordeelen; ik zou zeggen, dat de

Heer Lieberkuhn een voortreflyk Geneesheer

was , niet alleen voor eerft om dat hy zonderlin-

ge en gevaarlyke Ziektens heeft genezen, en om
dat hy anderen , die alle de kragten der Kunft

te boven gingen, zo verre als mogelyk is gcbragt

heeft; maar ook om dat hy alles bezat, (de Kun-
digheden vooronderfteld zynde) welk 'er ver-

eifcht wordt ^ om de Zieken wel te behandelen.

Hy hadt een geduld , een vlyt , eene minzaam-

heid, die den Lyder op *t eerfte oogenblik zelf

innamen: en dit is reeds eene grote zaak; want

het vermogen der Verbeeldinge is wonder groot 4

zelfs in Ziektens, waarvan zy het bcginfel niet

is. Een goed Geneesheer beftiert de Ziel zo wel ^

en meer dan het Lighaam ; hy moedigt aan , hy

onderfteunt , hy vertrooft , en verlevendigt op

deze wyze dikwils eenig vonkje, welk op het

punt ftont van uitgedoofd te worden , en welk

eene Irarde en 'milTelyke behandeling zou hebben

uitgeblud. Niemand kan, inderdaad, niet alleen

. de
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fle houding en. tooit van meêlydën , maar ook het

tiiedelyden zelfverder uitftrekken, dan de Heer

LiEBERKUHN. Al Wie Qoit zjn Zieke tvas,

moeft noodzaaklyk zyn Vriend worden ; en in-

dien hier op uitzondering geweeft is, moeten 'er

zeer ongemene oorzaken famen zyn gekomen. Hy
hadt de Voorzegkunde byna onfeilbaar , waarvan

men talryke en verbazende Voorbeelden heeft ge-

zien. Al te voorzigtig, wanneer de Voorfpel-

lingdodelyk was, om dien het betrof niet te ver-

fchrikken , openbaarde hy zig aan iemand vari

vertrouwen; en zyn zeggen was een Vonnis. Hy
hadt ook ongewone hulpmiddelen, die eenig in

hun foort waren , voor byzondere Ziektens en in

dringende gevallen. Dit was de oorzaak ,' dat

men hém fomtyds heeft gehouden voor iemand ^

die te Veèl waagde : maar de gelukkige uitkom-

ften regtvaardigden hem. In den grond de krag-

ten der Nature kennende j en de werkingen van

de hulpmiddelen der Kunft^ beflifte hy, fchoori

hy anderzins niets minder deedt dan op eeneri be-

iliilenden toon fpreken j op eene wyze, die men
heeft willen verdagt maken j en welke de kragt

van vooroordeel, of de kwaadaartigheid van dé

nydj den naam van Kwakzalverye gaf: Ik heb.

cgter niét voor, iets te vergroten, noch wil be-

weren ,- dat hy nimmer vat op zig zelven heeft

gegeven door redeneringen , die hy op naauwkeu-

riger weegfchale hadt kunnen wegen ; dit zou bo-

ven de menfchelykheid geweeft zyn. Maar noch

y. Deel. li eensj
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'Ctns; Daden kunnen niet dan door Daden wc-
dcrfproken worden: wy hebben 'er overvloedi"-,

*bni zyne Lofreden ce maken, en nimmer zyn 'er

genoeg ge weeft, om tegen hem een Schmipfdirift

trp te Hellen.

"Ik kome weder tot den Filozofifchen Kunfic-

mar; want ik heb van dat Stuk nog niet genoeg

gezegd, en ik zou 'fer meer van moeten zeggen,

"ten ^a'ró ééh onzer Amtgenoten , de Heer Doc-

"tor R.OLOFF, die in het begin zyner loopbane zig

'ariil den Heef Lieberkuhn verkn ogt , en zy

n

VtrtfOuwen Verdiend hadt door hoedanigheden,

"die hem bneindrg gevoelig, door deszell^s verlies,

"he'bben doen getroffen worden , niet voor hadde

"d'é AkadcmiÊ , by cene andere gelegenheid , te

''ölid"erhöuden over den werktuiglyken arbeid des

Overledenen , en=daafr van op eene volkomenc ma-

"ïïi'e'r, en 'by wyze vim famenftel, een denkbeeld

te g'ev^n. Ik zal dan flegts eenige algemene za-

iceii famenrapen , en daarin een Schets volgen, v/elk

"Öït 'Zelfde Medelid der Akademie my heeft gelie-

"vente verfchaffen , om my in *t opftellen dezer

3L»évensbefchryvinge te helpen.

Schoon de Onderzoeken van onzen Geleerden

'2i^- tot alle de deelen der Natuurkunde uitftrek-

tën • iTogthans was zyn voornaamfte voorwerp het

tncnfchelyk Lighaam , waarvan hy de kennis zeer

veel verder zogt te brcng^K.dan dezelve tegen-

woordig ^ door al wat ^er gedaan, in 't geheel

"gebragt is, en zelfs tot een tbppuut , waar van

men



VAN DEN HeRE J. N. LlEBERKÜHN. 471

men voor hem miflchièn niet eens eenig denkbeeld

jhceit gehad. Met onvermoeiden arbeid aan de-

ze ondcrneminge overgegeven , hieldt hy een ge-

drag, welk zeer veel van dat der gewoonlyke

Geleerden vcrfclülde , en welk men voor een on-

feilbaar merkteken van een uitgelezen oordeel mag

aanzien. Hy maakte geen' haaft ter wereld , oni

zyne ontdekkingen 't licht te. doen zien , noch

ovcritroomde hot Gemeen met Geichriften , om
het van ieder geringen ftap , dien hy in deze loop-

bane deedt , te onderrigten ; hy fcheurde de dee-

len van zynen arbeid niet vaneen , om des te

fpoediger de glorie te genieten, die zy hem kon-

den verfchaifen : maar liet ze beruften en ryp wor-

den ; wagtende voor zig zelven eene rypheid af,

die de Jaren alleen geven, of ten minften beveili-

gen, liet hy niets uit zyn Kabinet voor den dag

komen , met oogmerk , namelyk , om t'eeniger

tyd dit Kabinet in zyn geheel en volkomen vol-

maakt voor 't oog der Wereld, door dat zeldzaam

gefchenk onderwezen en verbaasd, bloot te leg-

gen. Dus heeft hy derhalve niets willen lateiï

•drukken; en behalve zyne Inwyings Redevoe-

ring, is 'er alleen eene andere Latynfche Verhan-

deling van hem in 't licht, (/e vilUs Inteflino-

rum ^ welke te heiden in 't Jaar 1739, wefdt

uitgegeven; en eene Befchryving van een' zyner

Mikroskopen , in het eerfte Deel der Gedcnk-

ftukken onzer Akademie.

V. Deel. li a Een#
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Eene zyner laatfte bezigheden is geweeft, dat

hy met nacuurlyke Kleuren deedt fchilderen , en

Vervolgens graveren de Ontleedkundige Berei-

dingen, die hy met eene oneindige vlyt gemaakt

hadt van de Longen, zo des Menfchen als van

verfcheide Dieren. Ook hadt hy nieuwe Waar-
nemingen en nieuwe Platen gefchikt , om zyne

Verhandeling van den Donsrok der Darmen te

verrykén. Dit waren eenige gedeeltens van zyn
ontwerp , ftukken van een Werk , waarin hy alle

de deelen van 's menfchen Lighaam wilde doen

voorkomen, naar de nature afgebeeld , en met

hunne eigene Kleuren. Daaruit zou eene Na-
tuurkunde (PJjyJio/ogje) zo nieuw als volkomen

zyn voortgekomen , die voor 't oog zou hebben

opengelegt de inwendige toeftelling der Ingewan-

den ^van 't menfchelyk Lighaam , en de zo edele

fchikking der Deelen, die zigaan 't eenvoudig ge-

zigt niet vertonen. Het is ongeloofiyk, hoe ver-

te de Heer Lieberkuhn uitmuntte in alle de

Kunften, die, om in deze onderneminge wel te

flagen^ vereift werden, en tot welken trap van

volmaaktheid hy dezelven gebragt hadde , om die

hem in gelyken arbeid waren voorgegaan , te over-

treffen. Hy bediende zlg tot zyne Infpuitingen niet

alleen van de Wafchagtige Stoffe,die men gemeen-

lyk daartoe gebruikt ; maar wift met zuiver Zilver

de alletfynfte Vaten op te vullen : hy kon met eene

zonderlinge behendigheid al het Vlees affcheiden

van
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van de opgefpuitte Ingewanden , en hield t 'er

Hiets van overig , dan de deelen , die de Vaten

uitmaken met hunne allerongewaarwordeljkftc

takfciiietingen.

Was 'er ooit een vindingryke geeft; het was

de zyne. Hy bezat niet alleen in bcfchouwinge

de -kennis der Wiskunftige, Werktuigkunfiige en

Gezigtkunftigc Inltrumenten ; maar vcrftondt zig

beter o.p het maken derzelven , dan de bekwaam-

Ge Werkmeefters : hy befti;:rdc hen doorgaans

,

en gaf hun nieuwe -onderrigtingen, die altyd ge-

lukkig waren. Hy zette zelf hand aan 't werk

,

en maakte, zonder hulpe van anderen, zeer fa-

m'engeftelde Werktuigen, Mikroskopen van ver-

fcheiden foort , Luchtpompcn , Windroeren

,

Vuurmeters , enz. , welke allen altyd een nieu-

wen trap van nuttigheid of gemak kregen, naar

mate hy zig verluftigde nipt dezelven te maken.

Onder anderen ilcep hy in Kommen Glaasjes

voor het Mikroskoop van zulke wonderbaarlyke

kleinheid , dat men een Mikroskoop nodig had

om ze te zien (*). In dat alles was hy aan nie-

mand, behalven zig zelven , iets verfchuldigd

,

hebbende nimmer onder eenen anderen Meefter

gewerkt , en wetende alles na te maken, ': geen

hy

() [De volgende Verhandeling, ons door een voce-

naam kundig Liefiiebber medegedeeld, zal van de ma-
nier, die hy daartoe gebruikt heeft, een uitvoerig Denk-
beeld geeven, en ook anderen in ftaat ftellen, om den
Jl^er LiEUEHKUHK in deezen na te volgen.

J

V. Deel. li
|
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hy üegts met een opllag van 'c oog gezien hadt.

Eene menigte bekwame Werkmeefters in tegen-

deel rekenden het zig tot eer, zyne onderrigtin-

gen te volgen. Hy heeft 'er ecnigen onderwe-

zen te Berlyn^ waar niets moeilyk was in de Ge-

zigtkunde en Wcrktuigkunde , welk onder zyn

beleid niet ter uitvoering kon gebiagt worden.

Weshalve 'er ook geen een onder die Kunftenaars

is , die niet opentlyk met dank erkenne 't geen hy
hem is verfchuldigd , en voor wien zyn dood

niet een zeer treffende ilag geweeft is.

Men begrypt ligtelyk, dat de Heer Lieber-

KUHN op deze wyze moet gemaakt en nagelaten

hebben eene der fraaifte Verzamelingen van In-

llrumenten , die 'er ooit is geweeft. Zy ver-

dient alle de oplettenheid der Liefhebberen, die

bekwaam zyn om 'er over te oordelen , en zoii

eene plaats kunnen bekleden onder de geleerde

rykdommien der grootfte Vorften, ofder beroemd-

fte Akademien. Zyn laatfte arbeid is geweeft hec

maken van Teleskopen. Dezelven behoeven in

genen dele te wykcn voor die van Short; en in-

dien de Heer Lieberkuhn was in 't leven ge-

bleven, wilde hy derzelver langte tot zes en meer

voeten gebragt hebben. Maar de draaikring der

Praktyk vergunde hem gene gelegenheid, om al

te doen, wat hy in dit opzigte wenfchte. 't Wa-
ren niet zo zeer zyne verloren uurtjes, als wel

geftolen oogenblikken, die hy aan zyne begunftigr

de bezigheden kon toewyden.

Dj
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De Heer Lieberkuhn hadt zig , in 'c jaar 1746^

door den banddes huwelyks vereenigd met Mejuf-.

frouwe DoROTiiEA Hevelingen, eene Vrouwe zy-.

ner keuze waardig ; en zy hebben te fi'.men tien-

Jaren in de allertederftc eensgezintheid doorge-

bragt. Zy heeft hem overleefd , behoudende tot;-

onderpand dezer vereenigingc , zo dierbaar 'voo^

hare droevige nagedagtenilTe , een Zoon en eena

Dogter van jonge jaren.

Men klaagt over de kortheid des mcnfcliely-

ken Levens, zelfs wanneer menfchen^ die vai>

geen nut zyn voor de Maatfchappye , daar aan;

onttogen worden, nadat zy tot de gewone eind-

palen des menfehelyken Levens zyn gekomen»

Doch onze Klagten , ware het anderzins geoor-

loofd dezelven te ftorten, zouden vry beter ge-

grond zyn , daar we zo ras een leven zien ein-

digen , welk in zeer vele opzigten dierbaar was

voor 't menfchdom. Hoe vrugtbaar zouden niet

ge weeft zyn dertig of meer Jaren, die de Heer

Lieberkuhn nog hadt kunnen leven , zonder

tot den hoogften ouderdom gekomen te zyn ? en

welken ryken oogft bereidden ons niet de ryke

eerftelingen , waarvfin wy gefproken hebben ?

Dan , de Opperfte Beftierder der Lotgevallen heeft

het anders gefchikt ; en laten wy hier, zo wel als

in alle andere zaken, de Wysheid zyner Schik-

kingen aanbidden. De Heer Lieberkuhn
fcheen bekwaam om veel langer te leven : zyn lig-

,

haam was een der fterkftenj die de h<}nd der Na^

y. Deel. li 4 ture
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ture voortbrengt; in alle zyne werktuigen en le-

den was een ongemene kragt. Doch de grote ar-

beid hadt niet nagelaten op hem zyne gewone uit-

werking te doen ; hy begon eenig verval gewaar

te worden: maar daarin Was niets dan 't geen ge-

woonlyk plaats heeft in alle menfchen _, die boven

de jaren der allergrootfte kragten zyn, en vooral

in zulken , die met al te grote ingefpaniienheid

gewerkt hebben. Ondanks zyn gunftig voorko-

men , hadt hy een verborgen gebrek in zyne in-

wendige gefteltèniffe, en dit gebrek is de nood-

lottige oorzaak van zyne dood geweeft. De Long,

dat Ingewand, waar op hy zig zó vlytig ha4t gc-

oefFend, en welk zig voor zyne onderzoekingen

geheel hadt opengelegd , onttrok zig aan de hulp-

niiddelen, die hy 'er aan konde toebrengen. Se-

dert zyn vyftiende jaar was zyn Long aangecaft

geweeft, en na dien tyd was' dezelve meer en

meer bedorven , inzonderheid door zig fterk aan

de flinkerzyde vaft te zetten , 't welk een gevolg

"was, zo hy zeide , van de gewoonte^ die hy

van zyne eerfte Letteroeffeningen af aan hadt ge-

had , van die zyde onophoudelyk tegens een Les-

fenaar te houden. Hy gevoelde het zeer wel,

en werdt 'er dikwils de verdrietige ongemakken

van gewaar ; doch hy wift zig alle die verzagtin-

gen te bezorgen, die in zulken ftaat mogelyk

tvaren. Dit zou ook genoeg geweeft zyn', om
hem nog langer in ftand te houden, ware hy door

eene onverwagte Ontfteking in de zyde (^^leure-

/O
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fe') niet aangetaft. Op eenen der felfte dag.en

van den katlten winter , eenigen tyd hebbende

doorgebragt in een zeer warm Kagchel-vertrelc

van eenen Zieken ,
gaf by zig bloot aan de kou-

de buiten de deur , waarvan hy terftond werdt ge-

troffen ; en hy gevoelde byna op het oogenblik,dan

hy aan zyn einde was. Naauwlyks waren eenigc

uuren veflopen , of hy voorzeide ,
gewoon zyn-

de, gelyk wy gezien hebben , om de uitkomft

der Kwalen te voorzien, dat de zyne onherM-

baar was. Naardien hy egter getrofien was door

den toegenegen yver der beroemdilen onder zy-

ne Amtgenoten
,
gaf hy zig gcheclenal aan hunne

zorgen over , en volgde hunne voorfchriften;

hoewel hy* volhardde in zig geen' goeden uitOag

altoos te beloven. De uitkomft toonde ras de

regtmatigheid zyner droevige voorfpellinge : ten

einde van tien dagen bezweek hy onder de magt

2:yner Kwale, en ftierf, gelyk hy geleefd hadt,

met alle de gevoelens van een voortreflyk Bur-

ger en van een waaragtig Kriften , op den 7 varj

Wintermaand , 's morgens te agt uuren , in het

zcs-cn-veertigftc jaar zynes levens.

Hy was van eene lengte boven de middelmatige,

maar gewoon een weinig te bukken, Zyn voorhoofd

was breed en uitftekende, waar onder een paar 00-

gen geplaatft waren, die men Arends oogen zoumo-

gen noemen. HyhadtzondcrUnge Proeven wegens

hunnekragtengenomen, en,die'eraan twyffelden,

zeer verfteld doen Haan , door Voorwerpen te zien

\r. Deel. li 5 op
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op afllanden , welken hen , of van wegen derzciver

kleinheid , of ter oorzake der verheid , onzin;t-

baar maakten. Hy verzekerde, dathy de Satel-

liten vünjfup/termet zyne enkele oogen hadt kun-

nen zien , wanneer zy nog in alle hunne kragt

waren. Zyne overige trekken waren regelmatig;

waaruit een niet onbevallig Gelaat voortvloeide,

fchoon hy eene eenigermaate fombere houding

had, en de indrukfels eener ligte zwaarmoedig-

heid in 't algemeen op zyn wezen fpceldcn. Maar

als hy begon te fpreken , en inzonderheid wanneer

hy dat tedere belang nam , welk hy altyd fcheen

te nemen in luiden, met welken hy door ecnige

vriendfchap verknogt was, of in Zieken , die tot

hem toevlugt namen ; dan werdt zyn gelaat ge-

heel ontfronft , en men kon niet nalaten eene ge-

negenheid voor hem te gevoelen opkomen. Zy
Avcrdt kragtdadig verfterkt door de agtinge, die

men verfchuldigd was aan zyn gedrag, welk al-

tyd onberispelyk is geweelh Met hem zyn niet;

minder deugden dan kundigheden in zyn Graf

bedolven.

hl

V E R'
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VERHANDELING
OVER HET •

SLYPEN VAN KLEINE

t^ERGROOTGLAASJES
EN TERUG KAATSENDE

SPIEGELTJES,
VOLGENS DE MANIER.

vandenHeeüe

J.
N. L 1 E B E R K U H R

VerJeelhig van de Bolrondte der Glaasjes.

WAnneer men voorneemt een StclVergroot-

glaasjestemaken,dientmen derzelver Bol-

rondte te bepalen, op dat het cene tot het andere

een zekere Proportie zoude hebben van ver-

grootend vermogen , om zekerder in de Waar-

nemingen te zyn. Deze maat is willekeurig,

en ftaut aan de verkiezing van den Maker, de-

wyl daar geene regels van kunnen worden .gege-

ven , en zy in alle Mikroskopen maar by de gis

fchync genomen te zyn. De Manier , die de

Heer Lieberkühn gebruikte, is deze: dat hy

fle Middellynen der Bolrondte van het meeft en

het minft vergroOtendc Glaasje bepaalde, By
V. Deel. voor-
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voorbeeld , men neemt de Middellyn van het

nieeft vergrootende Glaasje gelyk aan een vyf-cn-

twintigfte part, en die van het minft vergrooten-

de gelyk aan de helft van een Duim. Deze twee

Middellynen ftelt men op een willekeurige Lyn

ferpndkidaar^ alsA C,B D, Pl. XXXyiII,F/^. i

.

Dan trekt men de Lyn C D j en verdeelt de Lyn

AB in zoo veel deelen,als men goedvindt Glaas-

jes te hebben ; by voorbeeld in agt. Regt dan op

ydere Verdecling- een Per^enJkiilaar^ tot dat die

de Lyn CD raakt, dan zal men een Stel Ver-

grootglaasjes krygen , die een Proportie tot el-

kander hebben , welker Brandpunten bekend zyn

,

en derhalve hare vergrootende vermogens- Maar

om dat deze Glaasjes weinig in kleinte toenemen,

en ook haar vergrootend vermogen, zoo heb

ik deze volgende manier voor my gebruikt, wel-

ke ik goed voor myn voornemen heb bevonden ;

want als men met het minft vergrootende Glaasje

begint waar te nemen , en men dan verder de

volgende gebruikt , volgens de bcfchreven Pro-

portie , zal men ondervinden , dat men eenige;

Glaasjes kan overflaan , om haar weinige differen-

tie van vergrootend vermogen. Yder kan nog-

tans die Proportie gebruiken , v/elke aan zync

oogmerken dicnftigft is. Ik heb de Middellyn der

Klootrondte bepaald op een Duim ; trek de Lyn

AB willekeurig, als in Fig. 2, zet een Ferfen-

dkulaar gelyk aan een Duim op A, als A E: trek

4an EB, verdeel de Lyn AB op de helft in C,

CB
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CB op de helft in D, DB in F &c. Trek dan

op alle deze Verdeelingen Perfendtculaaren, tot

dat zy EB raken; dan krygt men Proportien,

welker vergrootende vermogens meerder toene-

men ; want de Per^cndkulaar C is de helft van

EA, D de helft van G, F van D &c.; en dus

de Brandpunten , als de helft van ^j i, ïïj t5> 4,
van een Duim.

Befchryving der Beiteltjes^ daar de Kommetjes

made titt^edraatd worden.

Als men de Proportien van de Bolrondte der

Glaasjes bepaald heeft , laat men by een Smit

zoo veel ftukjes Staal fmeden , en ten ru-

wen opvylen, als men voorgenomen heeft Glaas-

jes te maken ; men maakt daar houten Malletjes

van, als F'ig. 3 vertoont, iets grooter, AB
en CD; en dus de anderen volgens de grootte

van hare Middellynen , zynde CD anders dan

AB, om dat de Stelen te fmal zouden wor-

den , als men die overal even breed maakte.

De dikte moet in de grooten ten naaften by een

zesde van een Duim zyfl, en in de kleinen voor-

aan het rondje altyd minder, dan de halve Mid-

dellyn van uwe Verdeeling, dewyl men daar an-

ders geen goed Kommetje mede kan draaijen ; men

vylt die derhalven vooraan, als in E, af. De
ftukjes Staal, tot dus verre door een Smit gereed

gemaakt , vylt men aan de bovenzyde met

V. Debu een



4^2 IIet Slypen van V^EHGIIOÜTGLAASJES

een Zoetvyl vlak. Trek dan met een Paffer met

geharde ftalen punten (na eerft met een puntig

ï^oiifoen in htt midden een klein Putje ingeilagen

te hebben, om liet uirglyden te vermyden^ een

Cirkel daar op, wiens Middellyn de grootte heeft

van uwc voorgeltclde Verdeeling; dan vylt men

het Stukje naar dien Cirkel net af, latende aan

den onderenkantvan uw Beiteltje minder grond

of Staal zitten, als by E, w^aar door men de fout

of fcherpte bekomt , daar men de Kommetjes me-

de uitholt. • De Beiteltjes, dus opgevyid en gc-

Iiard , fteckt men met het agterend in een Hegt j

dan zyn die tot het gebruik bekvvaam. Men
moet de Beiteltjes altyd aan de bovenzyde aan-

-fcherpen , dat het befte op een Turlcfen Olyfteen

gelciiicdt.

Jan het maken der Kojninetjes.

Devvyl men tot deze manier (als boven gemeld

is) een Draaibank moet gebruiken , en wel eenen
j

daar men hol, op draait, die daarom met -Bos en

Bril voorzien is, (daar men Plumier, PAn ds

Tournsr^ kan over nazien ,) maakt men dan zoo

veel Bosjes , die op den Draaibank paifen , alö

men voorneemt Kommetjes te maken , van droog

:hard hout, waar toe Palmhout het befte is. Of
•die Bosjes een Vaar- of Moer-fchroef hebben,

'doet tot de zaak niet , dewyl die naar de geftel-

tenis van uwen Driuiibank moeten zyn. Dan laat

men



EN TEllUGKAATSENDE SPIEGELTJES. 483

men naar houten Modelletjes voor de twee groot-

fte Korametjes twee Hukken Koper gieccn, van

gedaante als F/g. 4 , A 13 C D ; het eene moet

grooter zyn, dan het andere j, evenredig aan de

eerfte en tweede Vcrdeeling; deze beide draait

men ten ruwcri op, en men draait in twee Bos-

jes twee holtens, daar C D llerk in klemmende

vaft in geflagen worden: dus zyn die gereed tot

het gebruik. Tot de kleiner Kommetjes gebriükc

njen dik Koperdraad, dat men mede in een ge-

draaide holte inflaat, gelyk van de ecrften gezegd

is. Als die allen vaardig zyn , draait men die

allen ten ruwen uit, tot dat zy ten naaden by de

holte hebben , die men verlangt. Dan draait men
die met het Beiteltje over, waar door die dan een

vry nette klootfe holte krygen , welke met de

geftippelde Linie, Fi^;*. 4,by AB getoond wordt.

Men moet het Beiteltje net op het Centrum van

het Koper houden, anders zoude uw klootfe hol-

ligheid niet goed zyn , en akyd de holligheid ter

diepte van hare halve Middellyn uitdraaijen. De
llukjes Koperdraad moeten niet verder, dan een

halven Duim, uit uw Bosje uitfteken , dewyldie
anderzins te veel aan het drillen onderhevig zyn,

Tils men ze uitdraait. Wanneer de holte daar

in gedraaid is^ draait men de kanten ^ als in F/V.

5. by AB, af; dit gefchiedt om de afgeflepen

Slypllof gemakkelyker uit de Kommetjes te kun-

nen vegen.

V. Deel Vdan
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Van dê Stokjes of ïlanhatje: , ditar mett dt

Glaasjes op vaji maakt.

Om aat men de kleine ftukjes Glas, daar men,

de Glaasjes van flypt, onmogelyk met de bloote

hand kan behandelen ,
gebruikt men daar Stokjes

of Handvatjes toe ^ die men van Letterhout , dat

het befte daar toe is , draait. Ebben- of Palm-

hout deugt hier in 't geheel niet toe, dewyldaar

de feherpe kantjes te ligt afbrokkelen. Tot yder

Glaasje moet men twee Handvatjes hebben , h*et

cenc aan de bovenzyde plat , en het andere met

een holletje aan de bovenzyde, met het zelfde

Beiteltje uitgedraaid , daar uw Kommetje mede

uitgedraaid is. De platte kant van het eene Stok-

je moet kleiner zyn , dan de Middcllyn van het

Kommetje, en de holte van het andere moet ten

naaften by een zesde part van de Circumferent'ii

van het Beiteltje diep zyn, zelf iets minder De.

Handvatjes voor het eerfte en het tweede Glaasje

moeten van een andere figuur zyn , dan de volgen-

de. NB. Ik zal het minft vergroctende Glaasje

het eerfte, en het meeft vergrootende , zynde

het zesde, zevende of agtfte, het laa ftë noe-

men , naar dat men veel Verdeelingen ge laakt

heeft , en dus de tulTchenbeide naar haai en rang

,

om verwarring te myden.

De Heer Lieberkuhn gaf haar verder

de gedaante, als AB, CD, F'ig. 6.; maar

dewyl deze zoo goed niet is voor myne handen,'

<ik-
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Cik wil niet zeggen, dat demyne beter is) heb ik

baar gemaakt als AB, Fig: 7. Het eerfte, twee-

de enfomtyds het derde, heb ik dus gemaakt , als

by CD, hebbende van voren van E tot G, en van

H tot F een Bolte van dezelfde Middellyn , als

de Holte van het Kommetje, maar van G tot H
met een vierkante Holte ingedraaid ten naaften

by een en een halve linie diep, zoo als met de ge-

ftippelde Linie in de Figuur kan worden gezien,

en het andere Handvat hol van G totH, met den

zelfden Beitel uitgedraaid, daar het Kommetje

mede uitgedraaid is. De reden, waarom ik die

veranderd heb , zal ik , daar van het flypen ge-

handeld wordt , melden.

Hef maken van de Slypjïof.

Tot het flypen van Glazen , hetzy groote of

kleine , wordt de gemalen Amaril-fteen het meefte

gebruikt. De Amaril en veele andere ftotFen heb-

ben dit gebrek, dat hare deelen niet egaal hard

zyn, daar men ligt kraflen in de Glafen onder

het Slypen door krygt. De Heer Lieberkühn
heeft die daarom verworpen , en den zwarten En-

gclfchen Vuurfteen gebruikt , v/elken hy dus tot

het gebruik klaar maakte. Nadat hy den Vuur-

fteen van het Kryt , daar die gemeenlyk in ge-

vonden wordt, zoveel doenlyk ontbloot had,

ftampte hy dien in een yzeren Vyzel, ik zeg een

yzeren ; omdat een koperen daar te zagt toe is ,

en zifte dien door een Zeef van Kamerdoek , tot-.

V. Deel. Kk , .
dat.
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dat hy een genoegfame veelheid had ; maar om-
dat de Vuurfteen onder het ftooten door zyne

hardheyd veel yzer van den Vyzel afknaagt of

fchrapt , dat daar als onder verholen is , en groo-

te kraffen in de Glazen kan maken, nam hy agt

deelen fchoon Water en één deel Oly van Vi-

triool, hetwelk hy op den geftooten Vuurfleen in

een wyde glazen fles (een Suyker-glas by ydcr

bekend is daar goed toe) goot , en het wel met

een ftokje omroerde , tot 's anderen daags liet

ftaan, en bezinken (als het Water met den Oly
twee ofdrie vingeren boven de ftof ftaat is het ge-

noeg) dan goot hy het Water daar af, en goot

daar fchoon Water op , in grooter veelheid , en

liet het bezinken ; hetwelk hy drie of viermaal

herhaalde ; telkens , als hy daar verfch Water op-

goot, het wel omroerende, en dus wierd al het

opgelofte Yzer uyt den Vuurfteen gefpoeld.

Dan daar wederom fchoon Water opgegeten,

en fterk omgeroerd , liet hy het een minuut twee

of drie ftaan zinken ; dan in een andere fles over-

gegoten , van welke men 'er vyf of zes hebben

moet , latende het dan wederom eenigen tyd

volgens verkiezing ftaan , en handelde , als bo-

ven ^ en dus tot de laatfte fles toe, welke hy tot

den anderen dag ftaan liet , en zagt afgoot. De-^

ze Stoffe, nadat de vogt was uitgewafèmd , be-

waarde hy yder in een flesje, en had dus Stoffen

van byzondere fynheyd, welker deelen eenerlei

hardheid hebben, ten minften die geene kraflen

Jcunnen veroorzaken. Vaft
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Van het ftypn der Glaasjes,

De Kommetjes, Handvatjes en Slypftof in ge-

tecdheid hebbende, kan men tot het flypen vart

de Glaasjes overgaan. Ik zal om reden eerft vart

het vierde eri de volgende fpreken ^ en naderhand

van die^ Welke voorgaan. Nadat men een ftuk-

je zuiver Spiegelglas heeft uitgekozen i, om alle

de Glaasjes daar uit te flypen , dewyl het zeker-

lyk beter iö; dat die alle vin eerie koleur vari

Glas zyn, fchoon het weinig vèrfchil kan maken
^

ónidat de Glaasjes zeer düfl zyn , en derhalve

aan de Voorwerpen wéinig van hafe koleur kun-»

tien inédedëelen. Het Venetiaanfche Glas wordt
door vele Liefliebbers uitgekozen onj zyfi geele

tint; Engels Glas is ook goed; yder gebruykt

dat, wëlkhy het beft vindt. Van dit ftukje G]as

vylt mèn met een Zoetvyl een klein brokje , dat

men dan met een van zyne geflepen zyden voof o^
den platten kant van het Handvatje met beft En-
gels Lak vaft plakt , dat mèn dus verrigt. Meil

neemt het Handvatje in de eene hand, en houdt

het op zy van de vlam van een kaars, én Iaat het

een weinig v/arm worden ; in de andere hét ftuk

Lak riiede by de vlam , om daar van een weinig op

het Handvatje te kunnen doen. Als dat gedaan is^

draait men het Handvatje tuffen den vinger èü
den duim tégen de vlam, opdat het Lak daar op

tot een bolrondte fméltèn zoude. Men moet ver-

hoeden , dat het Lak geen vlam vat ; waat als dat

- V. Deel. Kk a g©-



^88 Het StYPEN van Vergrootglaasjes

gefcliiedt , komt daar een verbrand Kooltje op,

't welk maakt , dat het Glaasje niet vaft kan bly-

ven: als dat gebeurt , moet men het Lak daar met
den vinger afwryven, en 'er ander op doen. Dan
neemt men een Itukjc dun geflagen Koper yLatoen

genaamd, van zulk een gedaante als AB. Fig,

8 -, aan de kanten een weinig opgebogen tot C en-

D; dit verhindert, dat het ftukje Glas daar opge-

legd zynde niet kan afvallen. Hier op legt men
het ftukje Glas, en houdt het Koper fiukje by A
tulTen den voorften vinger en den duym in de vlam

van de kaars, dat die van onderen tuffen CBD
fpeele , daar het ftukje Glas legt. Wanneer het

Koper by A tuffen de vingers warm wordt, is

het Glas overwarm ; dan drukt men het Handvat-

je daar op, en houdt het in die geftalte, totdat

het Glaasje koud is. Dan flypt men de kanten

van het Glaasje van de grootfte foort op een

Draaifteen , en van de kleinfte op een Schuiflleen

ïif, (want die maakt men van een fchibbetje , dat

men met een Kouwbeicekje en Hamer van den

kant van het Glas afflaat, 't welk met eenlugtige

hand gedaan moet worden) totdat die ten naaften

bj in het Kommetje paffen. Dan begint men
.met eerfte Slypftof en weinig vogt (ik tel vande

groflte foort af) het Glaasje in het Kommetje op

den Draaibank te flypen , op deze manier. Laat

AB Fig. 9., het Kommetje zyn, en C het Hand-

vacje met het Glaasje aan C gelakt ; wanneer men
door het neertreen van de Tree des Draaibank»

(wanc
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(^want met een Rad wil dit zoo wel niet geluk-'.

Jcen)het Kommetje omdraait van de jegtcr naar de

linker zyde, moetmen bet Handvatje van de lin-

ker naar de regter zyde draaien , nooit met het

Glaasje op het -Center van het Kommetje, maar

altyd fchuins tegen den kant B aan ; egter in agc

nemende , om nooit met den rand van het Glaasje

buiten den rand van het Kommetje te komen.-

DeHandvatjesF/g-.6.nam de Heer Lieberkuhn'
tuffen den voorften vinger en duim der regter-

hand , en draaide die dus heen en weder ; maaf

het Handvatje glydt door die beweging agterwaarts

tuffen den vinger en duim, en moet dus telkens

Iiervat worden. Daarom heb ik die van agtercn

eenigfins puntig gemaakt als in F/g. 7. wel-

ke punt ik tegen den duim der linker hand zet,'

na een ftukj€ van een oude Cabretleeren hand-

fchoen vier of zes dik tuffen beide geplaaft te heb-

ben , welke ik tevens gebruik om de Kommetjes

en Glaasjes af te vegen. Dit belet, dat de duim^

niet beledigd worde ; dan wryvc ik die tuffen A
en B,, of C en D F/g. 7. met den duim en

voorften vinger der regter hand , waar door die

dan de omdraiendé beweging bekomen. Tuffen'

C en D zyn twee knobbels , waar tuffen ik dik-

'

wyls de fnaar van een Drilboag omfla, en dus

door het heen en weder ftryken van den Boog de

beweging aan het houtje geef Dit is met deze

grootte goed, als men eerft begint te flypen: men

liioet voor a^ in agc nemen , dat men h^t Glaas-

- V, Deel. Kk 3 . je
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je niet te fterk tegen het Kommetje aan drukke

,

dewyl de Slypftof hier door belet wordt tuf^

fen het Glaasje en het Kommetje te komen , en

zoo daar by geval iecs tuffen komt , dan kan het

groote kraffen maken. Als het Glaasje door het

flypen zyne form bekomen heeft, draait men het

Kommetje met het daar toe behoorcnde Beiteltje

iets uit; want men zal dan bevinden, dat het eeii

weinig van zyne form verlooren heeft ; dit moet

men telkens doen^ als men daar een Bolte van

een Glaasje in flj^pt , indien men net dezelfde

Bolronte behouden wil. Dan begint men het (rlaas-

je met de volgende fyner foorten van Slypftof op

te flypen, totdat het bequaam is, om gepolyft te

worden. Men beziet het Glaasje met een Ver-

grootglas van één of één en een halven duim

Brandpunt, of 'er geen kleine putjes of krasjes in

zyn , en of het bequaam tot de Polyfting is

;

anders moeten die daar weder uitgedepen worden

,

dewyl hier van de helderheid geheel afliangt."

Tot alle de foorten van Slypftof gebruikt men een

weinig vogt; om de gereedheid maar fpog uit

den mond; men moet niet te veel vogt nemen,

anderzins vliegt de Slypftof door de centerfchu-

wende kragt uit het Kommetje, en doet men het

te droog , dan loopt de SJypfiiof aan korreltjes tus-

fen het Kommetje en het plaasje van daan , en

blyft aan den mond van het Kommetje zitten.

DeHandvatjes voor de eerfte,tweede&c. Glaasjes

2.yn 5 gelyk hier voor bladz. 484 en 485 gezegd is

,
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vierkant uitgedraaid, en hebben dan nog hout

aan den buitenkant, als EG, HE, F/g. 7. ge-

zien wordt. Dit doet men, om het Glaasje klein

en dun te hebben; en ook, als het Handvatje van

voren de grootte van het Glaasje had, zou het, door

het omdrajen ,een Ipringende beweging krygen , en

daar door brokjes van den rand affpringen , of het

Glaasje zou van het Handvatje afgaan ; want dit

hout vergoedt door zyn dikte de dunte van het

Glas. Door deze manier bekomt men Glaasjes,

die op haar dikfte maar éene Linie dik zyn, en

pp den kant de fcherpte van een Mes hebben, en

dus gemakkelyk in de Kapjes , die men op de Stel-

fels der Microscopen fchroeft , kunnen geplaatft

worden. Deze brokjes Glas flypt men eerft op een

fteen rond, totdat zy in de holte van het Hand-

vatje paffen; dan zet men die met Lak vaft, en

flypt ze, gelyk als van de anderen gezegd is.

pan polyft men deze Glaasjes, zoo als vervolgens

befchreven wordt. Als dit volbragt is, houdt

jnen de Handvatjes met de Glaasjes by de vlam.

van een Kaars, totdat het Lak warm wordt, ent

duuwt die met den vinger van het Handvatje af;

dan neemt men de Handvatjes met de holte daar

men het Lak op doet
,
gelyk als boven van de

vlakke Handvatjes gezegd is; dan legt men de

Glaasjes met haar vlakke zyde pp het ftukje La-

toen , Fig. 8. en warmt die , en zet ze met

hare bolle zyde in de holte van de Hantvatjes valt

Men flyjit die dan eerft op een fteen 9 en verder

y. Deel. Kk 4 'm
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in de Kommetjes op, totdat zy beqtiaam zyn om

te polyfteu ,
gelyk hier boven van de eerlte zy-

de gezegd is. Door deze manier bekomt men

Glaasjes van een nette figuur, en op welker form

men ftaat kan maken. Eer men een nieuwe Slyp-

ftol' gebruikt , moet het Kommetje met een doek-

je, of een ftukje van het voorfchreven leer, fchoon

uitgewifcht, en deSlypftof, die men,door het Glaas-

je ia den mond of anders nat te maken , daar aan-

gekleefd heeft, zagt in het Kommetje heen en

weder gedreven worden , dat die overal egaal

ltgge,eer men begint te flypen ; anderfins zal men

zelfs met dcfynfte ftof de grootfte krafleh bekomen.

De verdere Handgrepen, hier toe dienende, kan

men beter door het gebruik Iceren , dan be-»

fchryven.

Jïet maken der PoIvpjJof.

De Polyftftof, welke de Heer Lieberkuhm
gebruikte , maakte hy van Yzcrvylfel op deze

wys. Neemeen pond Yzervylfel , een halfpond

Oly van Vitriool en vier pond Water-, doe het

te famen in een glazen Fles. Men moet het wa-

ter eerft in de Fles gieten , en dan den Oly van.

Vitriool daar by tuflenpozen bydoen , omdat an-

deriins de Fles ligt aan ftukken kan fpringen door

de hette, die ontftaat , als deze vogten by den

anderen gegoten worden. Dan doet men het Y-
zervylfel daar by , en laat het een nagt ftaan»

Deze
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' Deze vogt filtreert men door een kladpjipier, (dat

overblylt werpt men weg) en laat het uitdani'

pen op een zagc vuur, totdat 'er een vlies op-

komt. Dan zet men het een nagt op een koele

plaats , opdat het Kriftallen zoude fchieten, die

men daar uit neemt , waarop men het uitdampen

hervat, en zoo lang Kriftallen laat fchieten, tot-

dat al de vogt is uitgewafcmd. Men kan hier

over nazien Lemery in zyn Chym'i^ep Stookhuis^

pag. 143. Van deze Kriftallen doet men een wei-

nig teflfens in een Smeltkroes, en zet die op ge-

glommen kolen, de ftof gedurig meteenyzeren

Spateltje omroerende j opdat die egaal warm
zoude worden. AJs zy de koleur van ligte Rood-

aarde heeft aangenomen , doet men ze uit de

kroes in een potje; deze bewerking herhaalt men,

totdat alle de Kriftallen verbruikt zyn. Als men
de Kriilallen te lang op het vuur laat ftaan, ver-

branden die tot Sintels, en zyn nergens goed toe.

Op deze roode ftof giet men een quantiteit water;

men ngemt daar een groote Suykerfles toe , om
daar veel water op te gieten, en roert het ter

dege door een , en zet het te zinken. Dit her-

haalt men twee of drie reizen, om 'er de Vitriool,

die 'er onder verborgen is,fchoon uit te krygen;

dan doet men daar weder water op, en laat het

tot twee a drie foorten bezinken , gelyk hier bo-

ven van de Slypftof gezegd is. De fynfte foort

gebruikt men , om Glaasjes te polyften , en de

groffte om Staal en metalen Spiegels, daar het niet

V. Deel. Kk 5 vcd
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yeel op aankomt , te polyften. Deze Polyftftof

bewaart men beft in glazen Flesjes
,
gelyk ook de

fyne Slypftof ; maar voor het dagelyks gebruik in

kleine yvooren of ferpentynfteenen Doosjes, die

by de Duitfchers voor weinig geld te bekomen

zyn. Men gebruikt deze Doosjes , omdat de

ftof aan hout en papier blyft aanhangen , en daar

door verloren gaat ; waarom ik die verkies.

Het Polyjïen der Glaasje:.

Als de Glaasjes , volgens de voorgaande bc-

fchryving, algeflepen zyn.,, neemt men een reepje

geel Turks leer, (het dunftehet befte) agt of tien

duim lang, breed voor de groote Glaasjes één en-

een halven duim, voor de kleine één duim of iets

minder. Dit reepje vouwt men in zync lengte

dubbeld toe, dat de hair- of geele zyde naar binnen

is. Het eene end knypt men in een Bankfchroef,

of iets anders vaft, het andere houdt men in de

eene hand, men giet daar wat water in, om het

vogtig te maken; dan neemt men een korreltje

of twee, ter grootte van een geel erretje, Po-

lyftftof, en doet het in het vogtige gevouwen

leer; neem dan het Handvatje met het Glaasje in

de andere hand, en ftryk het heen en weder in

de vouw van het leertje , het telkens tuflen de

vingers en duim heen en weder draijende
;
(zoo

lang men wryft , moet men niet ophouden te

^raijenj) men doet gedurig wat vogtin hetleert-
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je , omdat het fchielyk opdroogt, gemccnlyk

maar fpog, om de gereedheid , en fomtyds wr^c

Polyftftof , maar weinig te gelyk. Als men dit een

jninuut of twee gewreven heeft, veegt men het

Glaasje met de zagce zyde van een oude Cabret-

leeren Handfchoen of een ftukje Zeem niet wat

Vogt af, om te zien of het Glaasje wel gepolyft

is ; zoo niet, dan hervat men de bewerking, tot-

dat die naar genoegen is uitgevallen. Men kan in

het zelfde ftukje leer wel drie of vier Glaasjes

polyften; maar tot yder bczondcr foort der Glaas-

jes, moet men andere ftukjes leer hebben. Als

men de eene zyde van het Glaasje geflepen en opn

gepolyil heeft, als boven befchreven is, en aan

de andere zyde dezelfde w'crking heeft volbragt,

houdt men het Handvatje met het Glaasje by de

vlam van een kaars , om het lak te warmen , en

het Glaasje daar af te doen. Dan heeft men een

lepeltje van dun Koper , of Latoen , als F^g,

10. AB , met een lleekje van Koper of harèi

Soudeer daar aan gefoudeerd , zes of agt duim

lang, en iets minder dan een duim middcllyn;

ïjien kan ook een zilveren lepel gebruiken , maar

als men eens zoo een lepeltje heeft , is dat veel

beter. Hier doet men het Glaasje met wat Voor-

loop CSpjrh. Vim recïif.') in , en houdt het over de

vlam van een kaars ; dan kookt het lak in een mo-
ment van het Glaasje af; als men het dan met eeii

ftukje leer en wat Voorloop fchoon heeft afge-

yeegd, is alle bewerking 4^^- aan volbragt. Op
V. Deel, deze
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deze wys kan men een Glaasje van matige groot-

te binnen het uur afilypen.

Van de Kapjes , om de Glaasjes tujjen te tetten.

Om de Kapjes te maken , moet men de Stem-

peltjes A en B , Fig. ii. vervaardigen. Het
Stempeltje A is van onderen voorzien met een

Bolletje cd^ en het Stempeltje B met een Hollet-

je tuffen e
f-,

het Holletje moet een Middellyn als

C, en ten naaften by de figuur van een halven

Kloot in de diepte hebben. Dit Holletje , als

ook het Bolletje van het andere Stempeltje , moe-

ten op een Draaibank gedraaid worden. Het Bol-

ktje van het andere Stempeltje A moet kleiner van

Middellyn, dan het Cirkeltje C , zyn. Dan zee

men het Stempeltje B in een Bankfehroef tegen de

Borft g vaft; neem dan twee ftukjes dun Latocn

(^Kopcf) niet grootcr, dan ef^ en leg die op een

brok lood ; zet het Stempeltje A met zyn Bollet-

je in 't midden op een van de ftukjes koper ; fla

daar dan met een hamer op , dat 'er een Holletje

in 't koper zy ; doe dit ook met het andere ftuk-

jc : leg de twee ftukjes koper boven op malkan-

der op het Stempeltje B. Zet dan het Stempeltje A
daar op , en fla daar op , totdat de ftukjes net

in ef paffen. Als dit gedaan is, zet men een

ftukje hout perpendiculaar in een Bankfehroef , na

eerft maar ruuw met een Beiteltje in de perpendi-

Qulare zyde een holletje gcftokcn te hebben.

Neem
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Neem dan de Kapjes, houd die beide met het

Stempeltje A met haar Bolte in het Holletje hout,

en vylt ze naar het geharde Stempeltje rond afmet

een Zoetvyl; dit gedaan zynde, heeft men twee

Kapjes , daar men naderhand de Glaasjes tuffen

zet, welker kantjes rondzyn, om op den Draaibank

te kunnen gezet worden. Maak dan een Bosje

van palmhout, dat op den Draaibank paft, Fig,

ia ; draai dat van binnen hol uit , als de ge-

flipte Liniën A E en B F aanwyzen , drajen-

de het van voren zoo wyd uit , dat de platte zy-

den van de Kapjes op het Borftje by AB effen pas-

fen. Men zaagt daar vier ofzesfneden, als C,
over 't Kruis in. Dan heeft men een koperen

ring DG; als men die overAB vaftfchuift, klemt

men het Kapje in het Bosje vaft. Als men het

Kapje , daar het andere in paft , dus vaft geklemd

op den Draaibank beeft , draait men daar een hollet-

je in in de holte van het Kapje met het zelfde Bei-

teltje , daar het Kommetje mede uitgedraaid is ,

ter grootte van de Middellyn van het Glaasje , en

dan met een heel fyn Beiteltje een Gaatje net in 't

Centrum. Dit Gaatje moet niet te groot zyn, om
dat daar anderzins te veel ligt door gaat, 't geen

een flikkering veroorzaakt. Als dit gedaan is,

doet men hetzelfde in het andere Kapje, uitge-

zonderd dat dit op de bolle zydemoetgefchieden;

tuffen deze twee holletjes zal het Glaasje net pas-

fen , en vaft leggen , en kan gemakkelyk uit de

Kapjes genomen worden. Omdat de Glaasjes,

V. Deel. die
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flie wat groóter vallen, dus tuffen de Kapjes niet

ingezet kunnen worden , dewyl het Koper van het

binnenfte Kapje om zyne dunte niet lyden kan, dat

men daar een zoo groot holletje in draaie , draait

men dat in zyne ho'.tefchoon af, en men doet Sa!

Armoniac in water gefmoken daar in met een ftuk-

je Tin, en houd het over een Kooltje Viiur ; dan

7.al het Tin daar in vaft fmelten; en dus kan men
dan op de holle zyde het begeerde holletje draajen;

Men kan deze Kapjes ook met Sement op een Bos-

je vaft zetten , en van Zilver maken ; maar een ge-

fpleeten Bosje vinde ik gereeder; en daarom heb ik

het befchreven ; en dewyl de Kapjes van binnen

daar het Glaasje in paft, zwart dienen tezyn, en

het binnenfte aan de holle zyde ook, om geene flik-

kering te maken, en het ongemakkelyker is, om
daar zilver Soudeer in te laten fmelten, heb ik die

van Koper verkozen. Tot de Glaasjes één en

twee neeme ik platte koperen Plaatjes met hollet-

jes voorzien, als boven van de Kapjes gezegd is,'

daar de Glaasjes tuflen paffen.

Pro^onie j welke de Refie&eer- Spiegeltjes tot hare

Glaasjes moeten hebben.

Dewyl het Brandpunt van een hollen Spiegel

een vierde part der Middellyn van zyn klootfe

Holte Van den Spiegel afftaat, en het Brandpunt

van een Glas, aan beide zyden bol geflcpen,de helft

van de Middellyn der klootfe Bolte af is van hec

Glasj
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Glas i zo dient het Brandpunt van het Glaasje niet

grooter te zyn , dan dat van het Spiegeltje , daar

het Glaasje ingezet moet worden. Ik fpreek hier

van Glaasjes, die men enkeld gebruikt, en niet

zoo als Mr. Cu ff een Spiegeltje tot zyn dubbeld

Microscopium gebruikt ; want , als de Glaasjes

grooter Brandpunt hebben , moeten die te veel

agter uit geplaatft worden, waar door die te moe-

jelyk zyn , om op een Stelfel te gebruiken , en te

weinig velds bezien. Het is daarom beter , dat

zy van het zelfde Brandpunt , als dat der Spiegels

zyn. Ik fpreek hier van de minft vergrootende

;

want tot die, welke meerder vergrooten, ge-

bruikt men dezelfde Spiegeltjes; de Glaasjes zoo

veel vooruit zettende, dat de Brandpunten even

binnen het Brandpunt der Spiegeltjes komen.

Men doet dit , omdat de kleine Glaasjes ander-

zins moejelyker in te vatten zyn , dan tuffen twee
Kapjes, en dat men ook zoo veel inftrumentenniet

behoeft te maken , om de Spiegeltjes te vervaar-

digen : wat anderzins de Spiegeltjes belangt, die

kan men klein genoeg maken. De Middellynen

van de Spiegeltjes behoeven niet grooter te zyn

,

dan de halve Middellyn van haare klootfche

Holte; zelfis het beter die iets kleiner te maken

,

vooral by de minft vergrootende Glaasjes; dewy!
men anderzins de voorwerpen daar niet gemakke-

lyk kan voorftellen. Als men de verdeeling der

Glaasjes Fig. i. gebruikt, dan moet men daar ex-

pres een Beiteltje toe maken, op dezelfde wys,
V. DssL. als
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als te voren van die der Glaasjes gezegd is

;

alleen met dit onderfcheid, dat men geen heelen

Cirkel behoeft te vylen , en men volllaan kan met
een deel iets grooter, dan een zesde part van zyn

Circumferentie. Maar , als men de verdceling

F/g. 2. ge^bruikt, behoeft men daar geene Beiteltjes

toe te maken, omdat een Spiegeltje, uitgedraaid

met den Beitel
,
gemaakt naar de verdeeling A E

F/g. 1 , het zelfde Brandpunt heeft, als een Glaas-

je, gellepen in een Kommetje, dat naar de ver^^

deeling C gemaakt is. Ik doe verder geene mel-

ding, hoe de Glaasjes in de Spiegeltjes moeten in-

gevat worden, dewyl genoeg bekend is, dat de

Spiegeltjes in hun midden doorboord zyn en de

Glaasjes daar met hare Kapjes ingezet worden.

De Stofy daar di Spiegeltjes van gemaakt worden.

De Heer Lieberkuhn draaide een houten

Vormtje, als Fig. 13. AB, daar hy dan een Spie-

geltje naar liet gieten van Zilver. Nadat men
de Koleur verkieft , blank of naar den geelen trek-

kende, moet men het van groote of kleine keur

laten gieten. Deze manier is goed voor een Lief-

hebber, die 'er weinig voor zich van doen heeft;

maar de Engelfche Inftrumentmakers , die 'er by

douzynen maken , hebben , om het zilver te fpa-

Ten , een andere manier bedagt. Zy nemen een

dun ftukje Zilver , ten naaften by een dubbeltjes

dikte , en een ftukje Koper wat dunner dan een

Gul-
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f

Gulden. Nadat zy die beide rond gcvyld heb-

ben, iets grooter dan de Circümferentie van het

Spiegeltje zyn moet , leggen zy de ftükjcs op deri

anderen op een ftük lood , en flaan daar een holte

in met een Stempel van ftaal j die een klootfe Bol-

tè heeft, ten iiaaften by van dezelfde Middellyn^

als de Holte van het Spiegeltje moet zyn. Dan foU

deercn zy met hard Soldeer agter aan het Koper

een ring (zie Fig. 13. AB,) daar de Schroef aan

gedraaid wordt, en drajen het Koper van buiteA

verderop, en van binhen effen blank. Dan leggen

zy het Zilver in het Koper, na die beide beftreken

te hebbén met water , daar Sal Armoniak in ge-

fciolten is, daar zy malkander raken ; en dus met

een dim Yzerdraadje vaft gebonden, leggen zf
die te famen op geglommen Kolen, en als die

warm genoeg zyn , houden zy een ftukje dun Tifx

by de Voegen j waar dan zoo veel zal affmelten,

dat het Zilver en Koper aan den anderen gefol-

deerd zyn. Dient gelet, eer men in het Koper
en Zilver de Holte inflaat, dat men de zyden,

daar zy den anderen zullen raken , fchoon vylt ;

anderzins zou het Soldeer niet houden. De Spie-

geltjes^ die geheel van Zilver zyn, moeten me-
de eerft geheel opgedraaid worden; eer men aan

derzelver Holte begint te werken.

Van hetiiitdrajen^ SlypenenPolyJlen der Spegeltjesl

Als het Spiegeltje dus verre opgemaakt is, draait

V. Deel. H meaÈ
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men in een houten Bosje een Moertje, daar de

Vaarfchroef van het Spiegeltje in paft, en zet die

beide op den Draaibank; dan draait men de Holte

van het Spiegel tje met den Beitel uit, gelyk boven

van de Kommetjes der Glaasjes gezegd is. Dan
draait men in een ftukje hout vier ofvyfduim lang,

dat in een Bosje vaft ftaat, van voren een Holte,

als de geftippeldc lyn AB in Fjg. 14. aanwyft,

wat grooter, dan de Rondte van het Spiegeltje,-

» (al is die wat kleinder is het ook goed) neem dan

een ftukje blaauwe Polyft-Steen , ofLcifteen , (ge-

lyk 'er hier velen uit Doitfchland gebragt worden)

dat men rond afvylt , als CD, totdat het in de

Holte AB paft, en zet het daar vaft in met Sement.

Di-aai dan dat ftukje bol af, totdat het in de Hot-

te van het Spiegeltje paft, als de Figuur aanwyft.

Dan kan het Handvatje, als Fig- 14. ABE, ge-

draaid worden. Hier mede flypt men de Krin-

gen van den Beitel met wat water uit het Spie-

geltje , op die wys , als ik van het flypen der Glaas-

jes gezegd heb, nooit op het Center aan,- maar

altyd fchuinfch en met een beweging tegen die der

Bos van den Draaibank. Omdat de grootte van

het Spiegeltje niet kan lyden, dat men het op die

wys draait, als van de Glaasjes gezegd is, is het

Handvat gemaakt , om in de volle hand te houden

,

en dus heen en Weder te wryven. Als men de

Kringen van den Beitel uit het Spiegeltje heeft

geflepen, draait men weder een Handvatje geheel

Tan hout j als in F;g. 15, van voren by A
rond,
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tond, manr iets kleiner met eèn Ë^erf by BC; 3e

rondte moet zoo veel kleiner zyn^ als de dikte

van een ftukje geel Turks leer , dat men met Wa-
ter nat maakt, en fterk daar over heen fpant,' eni

dan iiiet een touwtje om het Kerfje vaft bindt; èii

de buitenkanten verder affnydt. Neem dan de

gróótte van èen fpeldcnknop van de Polyftftof

,

hier boven befchrevén ," dat men met zes of agt

droppels water op èen ftuk Spiegelglas met èen

ijlazen Lóoper fyn wryft;' hier van ftryktmeii óp

iiét leer een weinig met een fchoonen vinger^

er) 11} fit daar mede op de eigen wys; als van dètt

3?olyfifteen gezegd is. Dus zü het Spiegeltje

fchielyk èen üïterfte Pólyfting bekomen j' iheri

maakt het verder fchoon met wat water met èerl

ftukje zeer zagt zeem of Cabrétlèer: Men móet

jiltyd weinig Polyftftof gebruiken; anderzins i.al

men hóöit de üiterfte Pólyfting bekomen , erf die

op zyn meeft twee maal op het leertje ftryken; dan

zal hét leertje onder hét bewerken als verzilverd

worden. Het polyft en leeren Vormtje zyn vóOr

verfcheiden Spiegeltjes goed, maar als denerfvèii

het leer begint te üyten, moet men een ander

leertje over het houten Handvatje fpannen.

i

V. Deel' Li s PRÖËJ"-



PROEFNEEMINGEN
VAN DEN Heer

EL L E R,

WAAR. UIT EL Y KT,

DAT MENBLOED
E N A N D E R E

V O G T E N,
VERSCHEÏDE JaAIIEN, ZONDER
BEDERF, IN 't LuGTLEDIGE

BEWAAR2N KAN.

{Memoir. de VAcad. ds Berlin, l'An 1757. pig. 20,)

Die groote doorlchynende uitgeftrektheid,

ongewaarwordelyk voor ons Gezigt , wel-

ke onzen Aardkloot omringt, welke de eerfte hul-

pe is van het Kind dat ter Wereld komt, en de

laatfte toevlugt van den Menfch die uit het Leven

fcheidt: datLighaam, om kort te gaan, 't welk

van het Gemeen voor niets aangemerkt wordt en

zig aan onkundigen niet opei-rbaart , onder den

naam van Lugf , dan wanneer het beroerd is en

feewüoge»: dit lighaam, zeg ik, brengt zo veel

on-
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pngewoone en wonderbaare Verfchynzelen ter

baan , dat men niet te veel agt geeven noch ar-

.beiden kan op de aart en uitwerkingen van des-

zelfs Veerkragtigheid. Ook is hetzelve 't Voor^

werp van de Onderzoekingen en ontelbaare Proef-

jieemingen der groptfte Philofoophen , zo \yel van

de laatftleedcne als van de tegenwoordige Eeuw,
ge weeft.

Deeze groote Mannen hebben door onbetwis-

telyke Proefneemingen ontdekt , dat de Lugt een

vloeibaar L'ighaam zy. Want zy bevonden , dat

4e Lugt de Lighaamen , die zy omringt , eenpaa-

rig, en met de zelfde kragt,naar alle kanten druk-

te : een onaflcheidelyke Eigenfchap van alle an-

dere vloeibaare Lighaamen , die onder het bereik

van onze Zinnen komen , in het Geheelal. Maar

zy begreepen tevens , dat deeze vloeibaarheid der

Lugt eene der fterkften ware, uit hoofde van de

ylheid en beweeglykheid haarer Klootrondc Deel-

tjes , oneindig klein, en die eikander niet dan

flaauwelyk aantrokken; weshalve zy zeer gemak-

kclyk van een te fcheiden moeften zyn. Niet-

tcgenftaande , egter , deeze ylheid en kleinheid

haarer Elementen, bleeven die onveranderlyk in

de fterkfte faraendrukking zo wel als in d? uitcrfte

uitbreiding, in de zwaarfte Koude eveneens als in

den hoogften trap van Hitte , waar door alle ande-

re vloeibaare Lighaamen aanmerkclyke veranderin-

gen en veelen onder dezelven cene gantfchelyke

vernieling ondergaan.

y. Deel. LI 3 Zy
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Zy bemerkten ook in dcLugt een Eigenfchap,

haar gemeen met ,
ja zelfs onaffcheidelyk van alle

andere Lighaamen , te weetcn de Zwaarheid.

Deeze werdt erkend en vaftgefteld door onfeil-

baare Proefneeraingen. De eerfte, doorwien zy

ontdekt werdt, nam eeii lange Glazen Pyp, aan

't eene end open en digt gcfoldeerd aan 't ande-

re , dewelke hy met Kwikzilver vulde en ze met

het open end gedoken hebbende in een klein Glaas-

je, ook met dit vloeibaar Metaal gevuld , zag hy

aanftonds hetzelve voor een gedeelte uit de Pyp

zakken, maar het overige bleef'er in hangen tot'

de hoogte van 28 Duimen of daaromftreeks : hy

ontdekte hier uit , dat de zwaarheid van de Lugt,

of van onzen Dampkring , zig in Evenwigt bevond

jnet'de Zwaarheid van 't Kwikzilver in de Pyp»

cn ,
gelyk het Kwikzilver nagenoeg veertienmaal

Zwaarder dan het Water is, 'zo bevonden de Phi-

lofoophen naderhand, dat deeze Vloeiftoffe ook,

in eene Buis , hangen bleef tot eene hoogte , veer-

tienmaal grooter dan die, op welke het Kwikzil-

ver blyft ftaan , en dat bygevolg het Water, ter

hoogte van 34 Voeten, op weinig naa in Even-

wigt zou zyn met de Zwaarheid van' de Lugt of

van den Dampkring: waar iiit volgde, 'dat de

Drukking van de Lugt op het Lighaam' van een

Menfch, het Gewigt evenaart van eene Kolom

Kwikzilver, welker Grond vlakte even groot is

Ws 4e OpipervIakTe van dat Lighaam en de hoog-
' ' ' '

.,•.._-.....
^^
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te van ü8 Duimen , of van eene zodanige Wa-
tcrkolom , 34 Voeten hoog zynde (*).

Nog eene andere voornaame Eigenfchap , wef

ke de Lugt bezit , is de onvermoeide nafpoorin-

gen van onze hedendaagfche Phiiofoophen niet ont-

glipt. DerzelverVeerkragt, naamelyk, dusge-

heeten uit hoofde van eenige overeenkomftighe-

den, welken dit vloeibaare en voor 'toog onge-

waarwordelyke Lighaam toont te hebben met vee-

Ie andere vafte en zigtbaare Lighaamen , die wy
overal ontmoeten, en die, de eenen minder , de

anderen meerder, famendrukking toelaaten, maar,

zo dra de werking ophoudt , zig herftellen in den

yoorigen ftaat. Deeze Veerkragt van de Lugt

blykt genoegzaam uit zeker Spel der Kinderen

,

wanneer zy, door dezelve met een Stokje ftyf te

perfen in een Houten Buisje , aan welks eene end

jets vaft is ingedoken , hetzelve met geweld daar

uit doen fpatten. Zonder twyfel heeft dit Spel

al tot verluftiging der Jeugd geftrekt , lang voor

dat de Natuurkundigen dagten om het Verfchyn-

zel te onderzoeken , en het maaken van eenWind-

roer is 'er waarfchynlyk van afkomftig. Het zou

te langwylig zyn, hier te fpreeken v^n ?;o veele

an-

(*) [Waarfchynlyk zal de Autheur hier op 't oog ge-

had hebben Paryfche Duimen en Voeten , die meikelyk

verfchillen met de Rynlandfcbe en Engeljche. Vergelyk

het IV. Deel deezer Uitgezogte Varbandelingen , b.Iadz.

150, 151, 154., enz.]
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andere Werktuigen , als fedcrc uitgevonden zynt,

om de verfchillende trappen van decze yerdikkin-

ge der Lugt af te meeten. Ik moet flegts in 'c

algemeen opmerken , 4at de benedenfte Lugt vau

onzen Dampkring, naby den Aardkloot j opgely-

ke wyze faraengedrukt wordt door het gQvvigt

van deBoven-Lugt, als wy de Lugt in één per-

fen , die in een Buis of Pomp is bellooten , en de

Natuurkundigen hebben door oncegenfpreeklyke

bewyzen aangetoond , dat de Veerkragt van de

Lugt met haare digtheid evenredig is, en daarom

beflaat de Lugt altyd eene Ruin^te, die in de om-

gekeerde reden ftaat tot de famendrukkende Gcr

wigten. Deeze Gewigten nu, of deeze drukking,

weg genomen zynde , dan wordt de uitzetting

van haare Klompjes zo bpvenmaatig groot , dat

de Lugt een Ruimte inneemt , vierduizend maa-

ien groot er düx\ die, welke zy te vooren be.iloeg

,

volgens de ondervinding van een vermaard hc-

dendaagfch Philofooph ; en door de Waarneemin-

gen van een ander groot Man is beweezen, dat

de Boven -Lugt van onzen Dampkring zig nog

meer uitzet, dan in de omgekeerde reden der

Vierkanten van de Gewigten , welken haar fa-

mendrukkcn: 'c gene men niet naauwkeurig be-

paaien kan, dcwyl het onmogelyk is, op eene^

Meetkonftige wyze de waare hoogte vön den

Dampkring te ontdekken.

Eenige hedendaagfche Philofoophen hebben , bo-

vendien, het onderzoek van decze Vcerkragtig-
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hcid ZO verre voortgezet , dat een hunner het

middel vondt, om, door faraendrukking in zekere

Werktuigen , de Lugt dcrtienmaal , een ander

om dezelve agt-en-dertig, en nog een ander om
ze zeftigmaal digter in écn gedrongen te maaken,

dan zy in haaren natuurlyken Haat was. Maar

nog verbaazender is 't, dat onze Lugt, welker

Klompjes oneindig klein , en van jaraenhang zo

wel als van onderlinge aantrekking zeer zwakzyn,

volftrekt niets van haare Veerkragt vcrlieft, zelfs

door de allerfterklte in-éénperfing, en wanneer

zy, verfcheide Jaaren lang , in goede Wind-

Toers , of in cenige andere dergelyke bckwaame

Werktuigen :, is opgeflooten geweeft : in tegen-

deel heeft men bevonden , d?it, wanneer men do-

zelve uit haare gevangenis in vryheid liet , zy

even de zelfde kragt toonde, als ofzy maar eeni-

ge Minuuten te vooren was verdikt geworden.

Behalve deeze weczentlyke Eigenfchappen der

Lugt, die onze bekwaame Philofoophen door on-

betwiftelyke Proeven hebben aangetoond , hebben

zy daarenboven , in 't verdubbelen van hun onder-

zoek, ontdekt, dat ?cr in die wydc Zee van Lugt,

welke onzen Aardkloot omringt, een oneindige

menigte zeer kleine Lighaampjes zwemmen; cii

fchoon dezelven geen overeenkomll noch gelyk-

formigheid hebben met de Elementen van de zui-

vere Veerkragtige Lugt, is hun gebleeken, dat

deeze uitheemfche Lighaamen volftrekt worden

vereifcht in de mecfte Werkingen , daar de Natuur

y. Deel. LI 5 zig
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zig van de Lugt bedient , inzonderheid tot de

Grocijing der Planten. Dit toont dat dezelven

'er noodzaaklyk moeten zyn, ondanks de beleni-

.mering, welke zy aan de Philofoophen baaren,

Avanneer deeze een naaiiwkeurig Bclluit willen op-

maaken uit hunne Proefneemingen. Men ontdekt

hier uit in 't algemeen , dat de Lugt een wyde
Oceaan is, vervuld met zulke Lighaamelyke Stof-

fen, van allerley foort , die aan eenige Natuurly-

ke oorzaak toelaaten , hun af te zonderen en van

één te fchciden in zo kleine en dunne Deeltjes,

Cmet vergrooting tevens van hunne Oppervlakten

naar reden der verkleining,) als de Veerkragt van

de vloeibaare Lugtftof vereifcht, zodanig, dat zy

daar in zwemmen kunnen. Om deezp reden ia,

het , zonder twyfel, dat de Philofoophen van dei"j

voorgaan dcirtyd reeds onder den naam van Damp-

kring begrcepcn hebben die ovcrgroote Yerzame-i

ling van allerley foorc van Sto|Fen , waar medq

?;ig de Lugt belaadt.

Om dit nog beter te bewyzen: wy gevoele,n^

en de Thermometer leert ons, dat de Straalen van

de Zon ; de Elektrieke Stof, zo wel als het Vuur,

't welk wy overal op de Haardftedcn aanfteeken,

ja zelfs de onderaardfche Warmte ; eene Vuur-

ftofFe, door den gcheelen Dampkring verfpreid,

uitleveren. Dat meer is, het Water, verdund

en opgeheven door deeze Warmte, waafemt, in

zeer groote veelheid , in de Lugt weg. De over-

eenkomft , nu , die 'er tuffchen 't Water gevon-

den



ZONDER BEDERF TE CEWAAREN. ^H

den wordt en de Lugt , fchynt niet alleen eenc

gemakkelyke vereeniging van deeze twee Lighaa-

jnen te begunftigen , maar zeHs eene weder2;yd-

fche verandering, ten minfte die van eenige deel-

tjes Water in eene waare Veerkragtige Lugtftoffe,

Dit wordt, onder veele andere Proefneemingen

5

biykbaar gemaakt door den Blaasbal QJEolifih^ en

door den geweldigen Slag van 't Buskruid, wel-

ke, in degezvv'indeaanfteeking van deszelfsVuur-

vattende deelen, eeniglyk veroorzaakt wordt door

eenige kleine Waterdruppeltjes , die in het Sal-

peter zyn vervat. Ten anderen is de tegenWQor-

digheid van een overvloed van Water in de Lugt

genoegzaam l)eweezen door de Vogtmeecers, Ba-

rometers en door het vafte Loogzout, dat in wei-

nig tyds tot een Vogt verfmelt door de aantrek-

Jcing van Water uit den Dampkring. Ook zien

wy, dat, wanneer deeze overvloedige uit waafc-

ming van Water , Wolken en Milt geformeerd

lieeft, dezelve, als de Lugt zig daar mede ovcr^

laden bevindt, zig verdikt, in Druppelen verza^

melt, en op den Aardbodem nedervak onder de

gedaante van Regen, 'Sneeuw of Hagel, volgens

de warme ofkoude gefteldheid van de Lugt en van

't Saizoen.

Dergelyke Vogtige Damp verheft zig in de

Lugt , wegens de geduurige Doorwaafeming van

Menfchen en Dieren, welke zo aanmcrkelyk is,

dat de Proefneemingen , die tot bcpaaling daar van

in 't werk gefteld zyn , ons aantooncn , dat de helft

V V. Deel,
^

bynq.
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byna van al het ingenomen Voedzel doorde Huid
in de Lugt ontglipt:. Laat ons hier by voegen,

dat de verbaazende Uitwaafemingen , van alle

PlantgewaiTcn die de Aardkloot draagt, volgens

de Waarneemingen van een vermaard Engelfch

Philofooph , die der Dieren nog ver te boven gaan.

lilaar het is niet enkel zuiver Water, dat in zo

groote veelheid uit de Lighaamen der Dieren en

Planten ftroomt: allcdeelen, die in de lamenftel-

Jing komen van het Bloed
, gelyk het Vet , de

Gal, de vlugge Zouten, defyne Aardftof, enz.,

kunnen zo wel zig door de Huid verftrooijen en

in den Dampkring opftygen. Het Water, in Dam-
pen ontbonden, 't welk zonder ophouden uit dee-

ze L.ighaamen komt, dient tot opvoering deezer

Stuften. De Planten zelfs waafemen van de op-

pervlakten aller haarer deelen eene zeer aanmerke-

lyke Veelheid uit, niet alleen van zuiver Water,

maar een oneindige menigte van andere Klomp-

jes, die wy gewaar worden door de Reuk: voor-

al in 't Saizoen wanneer zy Scheuren maaken en

aangroeijcn. Welk Natuurkundige nu, zou in

ftaat zyn , om de Veelheid fe bcpaalen en het on-

eindig Verfchil der kleine Stofdeeltjes, welken

de Planten , en vooral dcrzelver Bloemen , in de

Lugt verfpreiden ? Derzclyer bevrugtend Meel

zweeft zelfs in de Dampkring, wanneer de Stof-

vezelen der Planten door den Wind worden ge-

fchud en geflingerd. Bovendien ; wie is 'er die

de uitwerking niet weet van de Verrotting in do
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nieefte Planteii en vooral in de Dieren, welker

Sfofdeeltjes, door verrotting ontbonden, ieder

©ogenblik in de Lugt worden verftrooid ? Laat

ons de Gifting niet over 't hoofd zien, welke,

door een inwendigcn ftryd der Vogten, die toe

deeze Werking bekwaam zyn , een menigte Gee-

ftige Klompjes, van groote fynheid, doét opfty-

gen, en daaf mede den gantfchen Dampkring ver-

vult. Even zo is 't gelegen met de vlugge deelt-

jes van de Uitwerpzelen der Dieren , en ik zou

nooit gedaan hebben, indien ik dit alles breed-

voerig overweegen wilde. Ik moet egter niet

met ftilzwygen voorbygaan de overvloedige Uit-

waaferaingen , welken uit den boezem des Aard-

lyks zonder ophouden in onzen Dampkring fty-

gen. De Ingewanden van onzen Aardbol zyn

vervuld met een byftere Samenhooping van aller-

leyflagvan Stoffen, Zoutig , Zwavelagtig, Ar-

fenikaal, Merkuriaal ; die door de onderaardfche

Warmte zonder ophouden om hoog gedreeven

worden, en door tegen elkander aan te ftooten

tot zulk eene fynheid komen, dat zy door deyle

Aarde kunnen heen dringen. Welk Natuurkun-

dige zal de waare Bronader kunnen ontdekken

van dat algemeene Zuur, 't welk in de geheele

uitgeftrektheid huisveft van de Lugt, en zig aan-

biedt ter aantrekking van 't vafte Loogzout, dat,

door de allernaauwfte vereeniging met dit Zuur

,

in een OnzydigZout verandert. Wy zien (om
kort te gaan) , dat <3e Lugt een regte Mengel-

V, Desl. klomp
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klomp zy, die zo wel alle de Voortbrengzelen'^

ïils de Vernielzelen , van de Natuur , in haaren

Schoot vergadert l

]\Iaar , niettegenflaande deeze wonderbaare

ongelykfoortigheid van de ontelbaare Klompjes,

welken die groote Zee van Lugt inneem en kan

,

kan men ze niet ontkennen immer zo noodig te

zyn tot het Leven ^ als zy nuttig is tot Behoud

en Gezondheid aller Dieren die Ademhaalcn :

want deeze houden zo dra op teleeven, als men

hun dit Vogt onder de Klok van een Lugtpomp

beneemt. De Viffchen zelfs fterven^ als de ge^-

iucenfchap met de uitwendige Lugt g:efi:remd is

door het Ys , 't welk de Meiren èn Vyvers in een

harden Vorft overdekt. De Planten , in 't alge-

meen , fterven niet alleen in 'tLugtledigc, maar

raaken alle groeij ing en toeneeming kvvyt in een

bedooten plaats, daar zygeen toevoer krygen van

verfchcLugt. Met één woord : wy ontmoeten

in de Lugt een verborgen Voedzel^ *t welk het

Leven der Dieren en Planten onderhoudt, en dat

^y niet kunnen miffen zonder gevaar te loopen

van eenen gantfchelyken Ondergang, 't Is zelfe

%eer waarfchynlyk , dat de L^gt een önuitputbaa-

re Bron in zig heeft van de algemeene Zaadftoffe,

waar uit alle levendige Wezens, van de twee

voornaamfte Ryken der Natuur , hunne Wcrk-

tuiglyke Klompjes haaien, bekwaam om vervol-

gens over te gaan en verweezentlykt te worden

in de natuur van ieder Soor; en ieder Lighaam.
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Zodanig, eindelyk, is dit vloeibaar Element

,

van 'c welke alle gefchapen Wezens hunnen Oor-

fprong en Handhaaving hebben ! Maar , is het

niet wel vreemd, dat het zelfde ding, 't welk

ons het Leven geelt, op zyn beurt werkt tot on-

ze vernieling? Deeze vernieling zien wy voort-

gang maaken , door eene ontbinding van den la-

menhang der vafte deelen van een Lighaam , welks

tuffchenruimte ofPooren, een vryen gemakkely-

ken ingang toelaaten aan de Lugt , die
, gelyk

wy gezien hebben, beladen is met een buitenge-

woone veelheid van de allerfynfie Ontbindftoficn

van allerley Soort. De eenige Zaak, die een al

te fchielyke ontbinding der Lighaamen fchynt te

beletten, is zonder twyfel de vette^ brandbaare

of ontfteekbaare zelfftandigheid, welke totfamen-

kleeving of famenbinding dient van de Aardagtige

Klompjes, die den grondflag uitmaaken van alle

Lighaamen , in de drie Ryken der Natuur. Dee-
ze Stof is het , die zig weigert te vermengen met

het in Dampen ontbonden Water, waar mede
zig de Lugt belaadt , en waar in de Ontbindende

Deeltjes, Zuur, Zoutig, Vlug, Gee/iig van

aart, zwemmen, die zonder twyfél een zeer

moeijelyken ingang ontmoeten in de Lighaamen

welken zy aantreffen ; te meer , wanneer de toe-

gang aan het Vogt, ^t welk hun voert, geweigerd

wordt. In de Dieren is *t voornaamelyk het Vet,
dait onder de uitwendige Huid degeheele Opper-

vlakte des Lighaams bedekt , na dat de vafteAard-
V. Deei, ag,.
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agcigc declen door een Slym of Vetagtig Lym aari

elkander verbonden zyn. In de Gcwaffen ont-

moeten \vy , insgelyks , eenc vette brandbaare

Stofte, die, onder den naam van Harft of Gom,

de vaftheid van derzelver Vezelen verfterkt. Ook

zien vvy dat de Planten , die deeze Harftagtige

Stolfe het meeile deelagtig zyn, de vernieling lan-

ger tegenftaan, welke de Vogtigheid der Lugtin

haar hadt kunnen veroorzaaken. Aan deeze

Harftagtige StoiFen is 't , dat wy de duurzaam-

heid verfchuldigd zyn van de Momiën , of Men-

fchelykc Lyken, omkleed met veelerley Harften
j

en daar door, geduurendc verfcheidcEeu\ven,voor

'z bederf beveiligd. In de meefte Mynftoffen ^

en vooral in de Metaalagtige Lighaamen , vinden

wy deeze brandbaare of Zwavelftoffe al te naauw

verbonden aan de Verglaasbaare en Merkuriaale

Mineraal-Aarden , dan dat de OntbindftolTen der

Lugt 'er zo fchielyk indringen en derzelver vas-

ten famenhang verbreeken zouden kunnen. On-»

der deeze maalden het Goud en Zilver , wel zui-

ver zynde, met zekere Edele Gefteenten, deee-

nigfte Lighaamen uit, in de Natuur bekend, die

beftendig deeze vernielende werking van de Lugc

kunnen wederftaan.

Om, derhalve, alle andere Lighaamen voor dit

bederf te bewaaren, moet men hun volftrekt alle

gemeenfchap affnyden met de buiten-Lugt. Uit

dit inzigt, heb ik Proeven genomen op eenige

vloeibaare Lighaamen , die aan vernielende Ont-

, bin-*-
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Jsindingen het allermeett onderhevig zyn, en heb-

ze niettemin verfcheide Jaaren bewaard zonder het

minfte teken van bederf. Om in deeze Proeven

te gelukken , heeft men enkel den volgenden weg

in te flaan. Ik deed een ronde ftevige Plaat maa-

ken van Geel Koper, een Voet breed , meteen

Pyp in 't middelpunt van drie Duimen lang, wel-

ke in 't midden met een digt fluitend Huisje voor-

zien was, om den ingang der Lugt te beletten,

alles van 't zelfde Metaal. Door middel van een

Schroef, die aan 't end was van de Pyp, maakte

ik myne Plaat aan de Lugtpomp vall. Ik zette

'er toen vier kleine Glaasjes op , zeer fchoon ge-

fpoeld , die ieder omtrent drie Oneen inhielden

;

waar van ik het een vulde met Koeije-Melk , in

't ander goot ik Bourgonje, in 't derde Champag-

ne-Wyn, en, dewyl 'er by geval een Vriend by
my was , die wel gedoogen wilde dat men hem

een weinig Bloeds uit den Arm aftapte, vulde ik

daar mede het vierde Glaasje. Dit Bloed zag 'er

wel uit , en was van behoorlyke dikte. Aanftonds

dekte ik myne Glaasjes met een Kryflallynen

Klok, van bekwaame hoogte en zeer fterk, die ik

aan de Plaat hegtte met een mengzel dat ik wiffi

zeer vaft te kleeven , naamelyk famengefteld uit

Pek, Harft, Wafchj Terbenthyn, enz. Ver-

volgens haalde ik allengs al de. Lugt , die onder

de Klok en in de Vogtcn van myne vier Glaasjes

was , daar uit , tot dat de Kwik , in den Baro-

meter van de Lugtpomp , geklommen ware tot

y. Deel. Mm 4ei\
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den zelfden graad, op welken een andere Baro-

meter ftondc j die in myn Kamer aan den Muur

hing. Om nu te maaken dat de Lugt niet we-

der van onderen in de Klok kwam , draaide ik

eerft de Kraan toe van de Pyp der Plaat, die ik

toen afnam van de Pomp , en , op dat 'er in 't ver-

volg geen gedeelte Lugts mogt inglippen
,
gelyk

doorgaans gebeurt , ondanks al de zorgvuldig-

heid , die men gebruiken kan , om het Huisje aan

den geheelen omtrek van de Kraan te doen fluiten

en het zo diep in te fteeken als 't doenlyk is , na

dat men het met Vettigheid beftreeken heeft : om
deeze onvolkomenheid, zeg ik, uit den weg te

ruimen, had ik een rond Houten blok laaten ge-

reed maaken, van dikte als de Koperen Plaat,

waar op de Klok ftondt , en een Voet of daar om-

trent hoog. In 't midden van dit Blok had ik een

Gat gemaakt van drie Duimen wyd en vier of vyf

Duimen diep , waar van ik de holte met gefmol-

ten Schaapen-Ongel vulde , die volkomen zuiver

was. Hier in dompelde ik aanftonds de Pyp van

de Plaat, met haar wel geflooten Kraan, zodanig

dat de Plaat de bovenfte Oppervlakte van het Blok

bedekte en daar aan vaft kleefde met het gedolde

Vet , dat , door het infteeken vfln de Pyp in de

hollighcid , over het Blok heen was geloopen.

IVIync Vogten , dus in dit Lugtledige geplaatft,

werden bewaard in een beflooten plaats , alwaar

noch de Vorft , noch cene te groote Hitte, de

Froefnceming kon benadcekn. Ik keek 'er van

tyd
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tyd tot tyd naar, en geen verandering befpeuren-

dc, noch in de kleur, noch in de zelfftandighciil

van deeze Vogten , 't gene ik wegens de door-

fchynendheid der Klok zeer wel waarneemenkon
,

liet ik alles, 't eene Jaar voor, 't andere na, ftil

beüooten ftaan, van de Maand April 1741 af tot

tegen het einde van 't voorleeden Jaar 1756. Daar

waren dan vyftien Jaaren en omtrent agtMaanden
verloopen, wanneer ik , alzo het my verdroot lan-

ger den toeftel van deeze Proefneeming te bewaa-

reri, dien ik aan verfcheide niyner Vrienden had

laaten zien, de Klok los maakte, die door mid-

4el van de Lymige Stoffe nog even zo vaft hield

aan de Plaat, als op den eerften dag toen ik de-

zelve had vaft gemaakt. Ik wierd in myne Vog-

ten ook zeer weinige verandering gewaar, uitge-

nomen , dat in 't Glaasje , daar ik Melk \n gedaan

had, de Room een weinig afgefcheiden en ver-

wardelyk gemengd was met haar Weyj daar het

Vogt , niettemin , zyne natuurlyke witheid en

vloeibaarheid behouden hadt. Jn de twee Glaas-

jes met Wyn vondt men , ten opzigt van de

kleur of vloeibaarheid, geen verandering, dan

dat de Bourgogne-Wyn , op den bodem, een wei-

nig roodagtig Poeijer hadt afgelegd, en de Cham-
pagne-Wyn een dergelyk Poeijer, doch witagtig

en in minder veelheid.' Deeze Stofdeeltjes met
een Vergrootglas onderzoekende , en ze aan de

Tong brengende, bevond ik dat het maar een.

weinig Wynfteen ware, dien de Wyn gewoon-
V. Deel. Mm 2 lyk
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lyk in de Vaten aflegt. Menbcrpeurdegccndemin-

fte verandering in het vierde Glaasje, 't welkMen-
fchen Bloed bevatte : daar van was de veelheid

iiict verminderd noch dehoedanigheid verbasterd,

zo min ten opzigt van de kleur als van de vloeibaar-

heid : het geleek volmaakt naar Bloed dat verfch uit

een Ader is gelaten , en het allcrverbaazendfte in

deezen was, dat de kleine roode Bolletjes nog vol-

komen hunne Klootronde figuur vertoonden , Avan -

neer ik dezelven, na dat ik ze in kleine Hairbuis-

jes had gedaan, met het Mikroskoop onderzogt.

Decze Proeineemingen ftrekken ons, zo ik my
verbeelde , tot een onweerlpreekelyk bcwys , dat

liet de aanraaking van de Lugt is, welke de ont-

binding van den Samenhang , zo wel als de gchee-

ïe vernieling veroorzaakt, van alles dat de Natuur

voortbrengt, en dat men eeuwig, inzonderheid

de harde en vade Lighaaraen , voor dit bederfzou

kunnen behoeden, indien men ze volftrekt voor

alle gemecnfchap met den Dampkring bewaaren

kon. Men begrypt ook zeer gemakkelyk, dat

deeze vernieling on\ crmydelyk is ; uit de eigen-

fchappen der Lugt , daar ik ter loops van gefpro-

keii heb. Flaarp onbegrypelyke vloeibaarheid,

by haare zwaarwigtigheid gevoegd , geeft haar

het vermogen om in de tuflchenruimten of Pooren

Xe dringen van alle I.ighaamen. Haare uitfpannen-

ile Vcerkragt, geholpen door 't Vuur en de Hitte

die zy bevat , maakt alle Vogtigheid dun en doet

ze weg dampen j die niiddelerwyl de Qomagtige

Klomc-
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Kloilipjes, indien 'er in een Lighaam zyn , me"

dellecpc. De nardagtige worden ontbonden door

de Geeltige deeltjes, de vlugge Zouten en de Zuu-

ren , die in den Dampkring zyn verfpreid. Hét

Water, 't welk de warmte der Lugt in Dampen

ontbindt, belaadt zig daarenboven met vette,

Olieagtigc en Zoute deeltjes^ welken bet weg
voert van de Lighaamen , die 'er mede begaafd

zyn j en , dezelven fyn itaakende dooreen bcutt-

lingfe inwendige beweeging
,

geeft het hun die

walgelyke Vlugheid weder, welke men Verrot-

ting noemt , zynde de uiterfte trap der Ligliaa-

melyke vernietiging, vooral in de Dieren. Wie,
nu , zal de natuur en onbegrypelyke kleinheid be-

paalen kunccn van de deeltjes , nieeftal voortko-

mende uit Verrotting, die in 't algemeen genoemd

worden de Bejmetung van een kuiaade Lztgt ^ en

aangemerkt als de Oorzaak van de Peft, Bluts-

koortfen, Kinderpokjes, Roode Loop en andere

Ziekten: welke deeltjes men onderftelc dat de

Lugt, wanneer zy 'ermede belaaden is, door de

Aderahaalmg, door de Ingewanden, of door de

Pooren der Huid , mededeelt aan het Bloed ? En
hoe klein ook dit geheel ongewaarwordelyk ge-

deelte voor onze Werktuigen kan zyn, het is be-

kwaam om een volkomen bederftebrengen in alle de

Vogten van het MenJchelyk Lighaam , 't geen wy
dagelyks verneemen aan de doodelyke en befmec-

telyke Volkziekten , die zo veel Menfchen in 'fe

graf fleepen. H.
V. Deeü Mm Q G !sf-



ONDERZOEK
OF DE

SPRAAK
DEN MENSCH ALLEEN EIGEN ZY

,

DAN OF DE

BEESTEN
OOK EEN Soort tan Spraak hebben?

(^Dispist. Medica, babita Parijïis, Anno 1757, in Scholis

Medicorum ; respond. Jac. Sau.iry.)

DE Menfch , het voornaame Werkftuk der

Natimr , fchynt een onverklaarbaar Won-
der werk t5 zyn van voortrefFelykheid en vanelen-

de tevens. Want, zo men hem volwaffen zyn-

de en in deSamenleeving verkeerende befchouwt,

gaat hy alle andere Dieren uitermaate ver te bo-

ven , zo in uitmuntende vermogens van den

Geeft , als in verhevene bekwaamheden van 't

Verliand; maar op zig zelf alleen ^ en in 't begin

Eyns Levens, is hy het allerzwakfte en onbe-

kwaamfte van de Dieren. Wat de vermogens

van den Geeft betreft ; eenigen derzelven heeft

hy van de Natuur verkreegen , anderen door On-

derwys en uit de Gewoonte. Het Onderwys,

nu, hangt voornaamelyk afran de raagt van fpree-

ken.
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ken , die heerlyke en Goddelykc begaafdheid
,

welke maakt , dat wy 't gene wy niet weeten

leeren, en 't gene wy weeten , aan anderen me-

dedeelen kunnen. Hier uit is de Vraag ontftaan ,

of ook de BeeJJefi '/ Vennogen hebhen om teJpresken\

en een andere , met de eerfte verknogt ; of den

Menjch een hyzondere Stem van de Islatitur gegeven

zy , dan met ?

De Stem , in 't algemeen , is een Klank , wel-

ken het Dier door Werktuigen, daar toe ge-

fchikt , vrywilhg uitlaat. Dceze Werktuigen

zyn van tweederley Soort; eenigen middelyke,

gelyk de Longen , de Spieren der Ademhaalingj

het Middelrift; anderen onmiddelyke, gelyk de

Tong, enz. De Lugt , door de eerftgemelde

Werktuigen uitgeperft , een Klank maakende

noemt men het de Stem , als zy geen Klank maakt

den Adem. Dat geen, 't welk een Adenl don-

der Klank maakt , kan men bekwaamlyk noemen

het Werktuig van de Stem; maar wat het gene zy,

dat den Adem een Klank geeft , ftaat in groot Ge-

fchil by de Geleerden. De Ouden, voot dentyd

van Galenüs, ftelden dat de Lugtpyp het

Werktuig ware, 't welk de Stem formeert ^ en

maakten zig wys , dat deeze Buis, op gelyke ma-

nier als de Fluiten , de verfcheiderley Toonen ga-

ve aan de Stem. Galenüs wasdeeerfte, die,

een weinig volkomener, de Spleet van 't Strot-

tenhoofd als het voornaame Werktuig van de Stem

aanmerkte. Eindelyk heeft Do dart, in de

V. Deel. Mm 4 Ver-
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Verhandelingen van de Akademie der Weeten-*

fcliappen ,
geleerd , dat de Lugcpyp ilcgts

de Scofte tot het formeeren van de Stem verfchaf-

te, en niets meer daartoe deede; zynde de Spleet

alleen het egte en onmiddelyke Werktuig van de

Stem, die, wanneer zy door de Peesagtige band-

ies van haare Lippen meer of minder wordt lamen-

getrokken en vernaauwd, fynder ofgrover Klan-

ken maakt. Na hem egter heeft Ferrein aan-

getoond, dat de Stem, en derzelvcr verfcheider-

ley Toonen, door de enkele vernaauwing van de

Spleet des Strottenhoofds onmooglyk te verklaa-

ren zyn, en derhalve een nieuwe enzyn Verftand

zeer waardige manier, om de Stem te verklaaren ^

uitgedagt, welke door hem met veele en voor-

treffelykc Proeven is bevestigd. Zy beftaat hier

in: ^ dat het Werktuig van de Stem een waare

„ Windpyp met tAyee Snaaren is, en dat de Lip-

„ pen van de Spleet, die, van hem de klinkende

„ Snoertjes (Tania Jotiora') oïSiQm-SnfiSirtn ge~

„ iiaamd,nietongevoeglykmet twee gelykluidendc

„ Snaaren van een Speeltuig vergeleeken kunnen

,, worden; de Lugt, die tegen deeze Snoertjesaan-

„ ftoot , op den tyd der Uitaderaing,met den Stryk-

„ ftok, en de kragt,zo van de Borft als de Longen,

„ in de Uitademing, met deHand van denSpeelman,

5, die de Snaaren IneUer of langzaamer ftrykt".

De Autheur toont verder aan , op hoe veeler-

ley wyzen de W^erktuigen der Viervoetige Die-

nen van die der Vogelen verfchillen , en uit dee-

ze
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ze verfclnllendhedcn , benevens meer andere Zaa-

leen, welken de Ondervinding ons leert, befluit

hy eindclyk , dat 'er drie Ge Aagten zyn van

Werktuigen der Stem j in Iraaren aart vcrlchillcn-

de , en dat de Natuur driederlcy Geftel om de

Stem te formeeren gebruikt. Volgens dien trant

kan men ook drie Klaflen van Dierlyke Stemmen

ftellen. De eerfte, allernieeft verfchillende van de

Menfchelyke Stem , is die van zulke Vogelen , wel-

ken geen Vliesagtig Tongetje in 't laagfte van de

Lugtpyp hebben, en dceze noemt hy de Piefenda

of eenvoudige Stem ; de tweede is die der Wa-
tervogelen en anderen met een Vliesagtig Ton-

getje boven de verdeeling van de Lugtpyp inbaar

Takken voorzien; een middelfoort tuffchen 't Pie-

pend Geluid en de Stem der Viervoetige Dieren,

en van hem Klinkende Stem ofKlank genaamd : de

derde , eindelyk , is die van den Menfch en de

Viervoetige Dieren , en behoudt in 't byzonder

den naam van Slem. Verder onderzoekt hy,hoe
de Steramen , die onder ieder Klasfe begreepen

zyn, gefatfoeneerd worden ofhaare eigene form

verkrygen ; als volgt.

Het Schreeuwen , gelyk hy 't noemt , meer
of minder veranderd in fooiten van Dieren die met
meer ofmin Vernufts begaafd zyn, maakt de Spraak

der Beeften uit. De form van dit Gefchreeuw

is niets anders, dan de botzing van 't eene gedeel-

te des Monds tegen 't andere, waar door de Klank
der Stem gewyzigd , veranderd en getuffchen-

V. Deel. Mm 5 pooft
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pooft wordt. Hier van daan is 't Gefchreeuw

verfchillende, zo in de gevleugelde als in de vier-

voetige Dieren ; het eene fnel en als van één Let-

tergreep , gelyk dat van de Moircn en al het pie-

pend Gevogelte -jhet andere aanhoudende, 't welk

of zonder nieuwe aanbotzingdierdeelengefchiedt,

gelyk in de Offen en Koeijen, Schaapen en ande-

ren ; of met verfcheide herhaalingen van aanbot-

fing, gelyk in een blaffende Hond , een briefchcnd

Paard ; 't welk men een tuflchenpoozende Stem

raag noemen. Sommige Dieren herhaalen die

aanbotzing flegts tweemaal
, gelyk de Ganzen, 'c

w-elk een dubbele Stem geeft; anderen knoopen

twee Lettergreepen duidelyk aan elkander ^ ge-

lyk de Tokayfchc Haagdis ^ waar uit een Stem,

die met Leden famenhangt, voortkomt: fommig

Gefchreeuw , eindelyk , kan niet tot eenig der

voorgemelden gcbragt worden
,
gelyk het balken

van de Ezels , en dit noemt hy een ongeregel-

de Stem. Op een andere wyze kan ook het Ge-

fchreeuw der Dieren dus onderfchciden worden.

Daar zyn 'er , die , met een ruuwer aart begaafd ,

een minder duidelyke en veranderende Stem ui-

ten ; by voorbeeld , Schaapen , Offen , Haazen

:

anderen van meer Vernuft, en aan fterker bewee-

gingen van de Ziel onderhevig ; die een duidely-

ker Stem maaken, en dezelve naar de verfcheider-

ley uitwerking veranderen kunnen. Alle deeze

Verfcheidenheden , egter, zyn binnen zeer naaü-

we paaien beperkt , indien men ze vergelykt met

de
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de ontelbaare veranderingen van de Menfchelyke

Stem.

Deeze Scem kan men op twcederley wyze be-

fchouwen: of in dien ftaat, welken zy met de

overige Dieren gemeen heeft : of, in zo verre de

Menfch, met Reden begaafd , die Stem gebruikt,

om zyne byzondere gedagten uit te drukken en

aan een ander mede te deelen. Dewyl nu alle

Menfchen, van welke Natie ook
,
gelyke Klanken

uitgeeven , niet van hunne byzondere Landtaal

afhangende , om hunne begeerten en aandoenin-

gen uit te drukken, zo wordt daar uit opgemaakt,

dat de Menfchen een Stem toebehoort, die zy

gemeen hebben met de overige Dieren. Dit is

derhalve een Natuurlyke Taal , welke door het

onderlinge deelgenootfchap van Gevoel tuffchen

de Zenuwen van het Hart en van het Strotten-

hoofd veroorzaakt wordt ; gelj^k, in die verheugd

zyn en lachen , het Schateren ; in die bedrukt zyn

en weenen , het Gehuil; enz. Het geftelde wordt

wonderlyk bevestigd door de Stopwoordjes van

verwondering en tekenen van uitroeping, dieby

alle Menfchen , de hoogften in Rang zelfs niet

uitgezonderd, in Geluid en Toon nagenoeg de

zelfden zyn.

Dit zy genoeg gezegd van de Natuurlyke Stem.

Nu volgt de Spraak , waar van de Werktuigen

of ver af en als de Stof uitleverende, of onmidde-

lyke en naafte zyn ; waar van men weder eeni-

gen als uitwerkende kan aanmerken
,

gelyk de

V. Dï£L. To"g?
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Tong, de Kaakcn met de Tanden daar in gehegt

én de Lippen ; of enkel doorlaatende
,
gelyk de

twee Doorgangen van de uit de Longen rukken-

de Lugc, de holligheid van den Mond en 'n Ge-

welf der Neusgaten. Door deeze worden de

Elementen van de Spraak , niet zeer veel in ge-

tal, de Letteren naamelyk ,
geformeerd, die of

Klinkers zyn of Medeklinkers. De Klinker of

Vocaal is een Menfchelyke Klank of eenvoudige

Stem , door de enkele Opening van den Mond
gewyzigd , zonder eenige aanbotzingvandcTong

of Lippen tegen een ander deel. 't Getal der wel

klinkende en onderfcheiden Vocaalen is klein: men

telt 'er maar twaalf in de Franfche Taal, van wel-

ker aart en uitfpraak de Autheur redeneert. Geen

Redevoering kan uit Klinkletteren alleen bellaan

:

de Stem zou eer zeker gedruifch zyn dan Spraak.

Zakerc oogenblikkelyke onderfchepping wordt

daar toe vercifclit, welke door de botzing van 't

ecne deel tegen 't andere gcfchiedt en dus de Me-

deklinkers of Conjonamtn maakt. Zo iemand mogt

zeggen , dat dit gedeelte van de Spraak niet na-

tuurlyk zy, kan hy gemakkelyk, zo door de On-

dervinding als de Reden 5 overtuigd worden, ge-

lyk de Schryver dit ook , met zyn gewoone op-

lettendheid, heeft gedaan. Vervolgens worden

van hem de Medeklinkers , op een zeer geleerde

wyze, befchouwd, op dat derzelver natuur en

verfchillcndheid blyken moge. Doch hoe kunnen

%Q weinig Letteren zo veele en zo vcrfchillcnde

Spraa-
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Spraaken in vcrfcheiderley Taaien formccren ?

Niemand, die de regelen van Samenvoeging yer-

ftaat zal zio- hier over verwonderen. Dus heeft

de Autheur j door het berekenen van de Woor-

deij van één Lettergreep , uit vier Letteren op

't hoogfte bcftaande , 98.520 verfchillende Woor-

den gevonden', door de famenvoeging van twaalf

Vocaalen en zeftien Confonanten geformeerd; en

het oetal der Woorden van drie Lettergreepen ,

ieder Lettergreep uit maar vier Letteren op 't

hoogft beftaandc, omtrent 95.605.090.208.000,

dat is meer dan vyf-en-negentig millioenen van

millioenen.

Het overige, dat die zeer geleerde Heer tot

beveiliging of verklaaring van zyn Gevoelen by-

brengt, gaan wy voorby.

V. Deel. WAAR.



WAARNEEMINGEN
OMTRENT DE

STEENBREEKENDE KRAGT
DER

CARLSBAD-WATEREN
1 M BOHÈME,

MET DIE VAN

KALKWATER en SPAANSCHE ZEEP

vergeleeken:

In een Brief van Dr. Robert VVhytt, Lid

der Koninglyke Sociëteit en Hooj^Ieeraar der

Geneeskunde op de Univerfiteit van E-

dcnbarg, aan Dr. John Pringle
te Londen.

(Fbilof. Transaü. Vol. L. Part. I. for 1757, pag. 386.)

MT N HEER.

Uit de Procfneemingen, die bygebragt wor-

den in de Verhandeling van Doktor Spring-

t'ELD over de Voortreffdykhe'tdderCarhbad-Wateren^

welke gj de beleefdheid hebt gehad my voor ce-

nigen tyd te zenden, blykt het, dat deeze Wa-
teren niet alleen begaafd zyn met een zeer on-

gemeen Vermogen tot Ontbinding van den Steen

,

maar dat zy, in dit opzigt , het Kalkv/ater ver'

oyertrcfien. (A^
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(A) Dus: Doktor Springfeld veertien Dagcii

lang, in een Warmte van 96 Graaden op den

Thermometer van Fahrenheit , drie brokjes van

een zelfden Steen, elk 30 Greinen weegende,

hebbende laatenftaanin Eijerdoppen-Kalkwater ,in

Carlsbad- Water, en in 't eigen Water ,
geloosd

van iemand die dagelyks ditlaatfte Water dronk,

ververfchende deeze Vogten dagelyks , bevondt

hy, op den vyftlenden-dag, dat het Steentje in

het Kalkwater i Grein , in het Carlsbad-Water

6 Greinen , en in de Pis 5 Greinen van zyn ge-

wigt verlooren had.

(B) Wederom : een anderen Steen in vieren

gedeeld hebbende , waar van men ieder brokje

tot 80 Greinen bragt , deedt hy het eerfte in Oe-

fterfchulpen-Kalkwater , het tweede in Carlsbad-

Water, en het derde in de Pis van een Perfoon,

die dit Water dronk. Na verloop van twintig

Dagen ,
geduurende welken tyd de Vogten da-

gelyks werden ververfcht , en gehouden in cenc

Warmte van 96 Graaden, hadden de Steentjes,

o-cdroogd zyn de , van hun gcwigt verlooren als

volgt: het ecrftc 3, het tweede 18 en het derde

14 Greinen.

Hoewel ik niet twyfel of Doktor Springfeld ,

die een Man van Eer zo wel als van Geleerdheixi

fchynt te zyn, getrouwelyk den uitflag zal ver-

haald hebben van de Proefnecraingen, door hem

in 't werk geftéld: moet nogthans het Kalkwa-

ter, 't welk hy gebruikte, zqqv flap geweeft of

V. Deel. ee-
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eenige andere misflag voorgevallen zyn in zyne

Proeinecniingen ; want in alle de tahyke Proe-

ven , die ik, omcrcnc vyftien Jaaren geleeden,

in 't werk gefteld heb op het Kalkwater , als een

Ontbindvogt van den Steen, heb ikaltyddeszelfs

Ontbindende kragt veel grooter bevonden , dan

uit de Proefneemingen van Doktor Springfeld

blykt. En, dewyl in die Proeven vcrfchillende

Pis-Steenen gebruikt werden , zq kan men zig

naauwlyks verbeelden, dat het aan de byzonde-

re hardheid van Doktor Springfelds Steenen toe

te fchryven zy geweeft, dat het Kalkwater op

dezelve'n zo weinig indruk maakte. Om egter

«og verder in dit ftük voldaan te zyn , deed ik de

volgende Proefneemingen. •
'

I. Ik leid een brokje van een zeer hardea

Steen, dien ik x zal noemen, weegcnde8oGrei-

nen, in Oefterfchulp-Kalkwater , vernieuwende

het Kalkwater dagelyks, en houdende 't zelve in

eenc Hitte tuiTchen de 90 en loó Graaden de:c

Schaal van Falu'cnheit. Na verloop van twintig

dagen nam ik 'er het Steentje uit , en , na hetzel-

ve cenigc Dagen weg gelegd te hebben , tot dat het

geheel droog geworden ware , boende ik 'er al

liet vermolmde af, 't welk tot een foort van Kryt-

agtig Poeij^r was geworden, en bevond, dat

deszelfs niet oiubonden gedecUe 57 Greinen

AVOOg.

2. Op den zelfden tyd werdt een Stukje van

een anderen Steen , s;, 15 Greinen zwaar, na een

der-
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dergelyke wecking van twintig dagen in Oefter-

fchulp-Kalkwater , tot lo Greinen verminderd.

3. Ik deed een brokje van 2,14 Greinen wee-

gende, in eene Solutie van een half Once van 't

binnenfte deel van Spaanfche Zeep in negen On-

een Water , en ververfchte de Solutie orii den

derden dag, welke in een Warmte van omtrent

60 Graaden gehouden werdt. Na verloop van

veertien Dagen bevond ik, dat het geen niet ont-

bonden was, van den Steen , maar 11 Greinen

woog.

4. Ken brokje van een witten Krytagtigen Pis-

Steen V, weegende 30 Greinen , hadt byna 4

Greinen van zyn zelfliandigheid verlooren , door

veertien dagen ^ als boven, gelegen te hebben iii

Zeepwater.

Uit N. I, vergeleeken met Doktor Spring-

FELDS Procfneeming (B), blykt, dat de Ontbin-

dende kragt van Oefterfchulp-Kalkwater tot dié

van het Carlsbad-Water ftaat, als 23 tot 18, on-

derftellende , dat de Steenen , in deeze beide

Proefneeniingen gebruikt, even gemakkelyk tö

ontbinden waren.

N. 3, vergeleeken met des Doktors froefneë-

ming (A), toont aan, dat de Ontbindende Kragt

van een Solutie van 't binnenfte deel van Spaan-

fche Zeep, in eene Warmte van 60 Graaden, tot

die van 't Carlsbad-Water, in eene Hitte van 96

Graaden, ftaat, als 15 tot 14*

Volgens N. 4, vergeleeken met QA.'), is fiet

V. Deel. Nn önt-»
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Ontbindend Vermogen van Zeep , tot dat van 't

Carlsbad-Water , flegts als 4 tot 6 : maar het is

waarfchynlyk, indien de Solutie van Zeep gehou-

den ware in eene Hitte van 96Graaden , dat des-

zelfs Ontbindend Vermogen , zelfs in deeze Procf-

nceming , byna dat van het Carlsbad-Water ge-

evenaard zoude hebben. Het zal milTchien de op-

merking waardig zyn , dat een brokje van den

Avitten Krytagtigcn Steen , van N. 4 , niet in het

allernünfte ontbonden werdt, door twintig dagen

lang te leggen in Kalkwater.

,

5. In Proefneeming 19 van myne Verhandeling

over de Kragt van het Kalkwater, verloor een

brokje van een Steent, weegende 31 Greinen,

7 Greinen, door zes-en-dertig Uuren gelegen te

hebben in ecnc Hitte van over de 100 Graaden,

in zeer fterk Oefterfchulp-Kalkwater : en in het

zelfde Water , van eene middelmaatige fterktc

,

verloor een ander Stukje van b^ in den zelfden

tyd
, 5 Greinen.

In deeze laatfte Proefneeming fchynt de Steen-

breekende Kragt van Kalkwater fterker te zyn

dan in N. i en N. !2 , hier voor , en gaat die van

het Carlsbad-Water , in de Proefneemingen (A)

en (B) van Doktor Springfeld, ver te boven.

Doch , fchoon uit het gezegde niet alleen

blykt j dat Kalkwater , maar ook een Solutie

van Zeep , den Steen in digt gedopte Vaten zo

fnel, ja fneller, ontbindt , dan de gemelde Bad-

wateren van 't Carlsbad in Bohemen ; nogthans

maak-
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maakten deeze laatfte Wateren , wanneer de

Steenen in open Vaten zodanig waren geplaatft,

dat het Water van de Fontein onophoudelyk

langs dezelven heen kon vloeijen , een veel fneUer

Ontbinding dan Kalkwater, of zelfs Zeepfop, ja

inderdaad fneller dan eenig ander Ontbindvogt, ^

uitgezonderd miflchien fterke Salpeter- Geeft al-

leen : want in de eerfte Proefneeming , welke

door Doktor Springfeld in 't werk gefteld werdt
^

ontbondt zig een Fis-Steen van twee en een halfOn-
ce , op deeze wyze , binnen zes dagen tyds^

' t'eenemaal. Uit deeze Proefneeming j vergc-

leekcn met die van Doktor Springfeld boven (B)
gemeld , zal men door rekening bevinden ^ dat

het Ontbindend Vermogen van 't Carlsbad-Wa-
ter , wanneer men het onophoudelyk van de Fon-

tein langs den Steen laat vloeijen, byna negen-

en-dertig maaien grooter is, dan wanneer hetal-

leenlyk eenmaal 's daags verfch op den Steen wordt

gegooten. Wat de reden kan geweeft zyn van '

dit verbaazende onderfcheid van 't Steenbreekend

Vermogen der Carlsbad-Wateren, in deeze ver-

fchillende Omftandigheden, neem ik niet op my
te zeggen. Ik denk dat men deszelfs oorzaak

naauwlyks afleiden kan van de zagte beweeginge

van 't Water langs de oppervlakte van den Steen.

Moet men het dan toefchryven aan eenig zeef

werkzaam vlug gedeelte , 't welk het Water ras

kwyt raakt , na dat het van de Fontein weg ge-

nomen is?

, V.Deel. Nn a Maar*
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Maar, hoe groot ook het Ontbindend Verma-

gen van de Carlsbad-Wateren mag zyn , wanneer

zy uit het binnenfte des Aardryks voortkomen

:

dat dezelven egter geen veel grooter Ontbindend

Vermogen aan de Pis mededeelcn dan Kalkwa-

ter , zal uit vergelyking der twee volgende Proet-

n eenlingen blyken.

In Doktor Springfelds Proefneeming (A)^

hier voor, bragt de Pis van een Perfoon, die de

Carlsbad-Wateren dronk, in veertien dagen een

ftuk Steen
, 30 Greinen weegcnde, tot 25 Grei-

nen. En in een Proefneeming van Dr. New-
coMÉ, tegenwoordig Lord Biflchop van Llan-

daff ^ die dagelyks vier Engelfche Pinten Oefter-

fchulp- Kalkwater dronk, werdt,door in zyne

Lordfchaps Water te leggen , in vier Maanden

tyds een brokjs Steen , dat 31 Greinen woog,

verminderd tot drie kleine brokjes , welker ge-

heele zwaarte 6 Greinen was. Hier uit volgt ^

dat het Ontbindend Vermogen van zyne Lord-

fchaps Water, moet geweeft zyn tot het Ont-

bindend Vermogen van 't Water van den Per-

foon, die de Carlsbad-Wateren dronk, nagenoeg

als 35 tot 65. Maar, indien wy opmerken dat

de Steen ,
gelegd in 't Water van den Perfoon ,

die de Carlsbad-Wateren dronk , altyd gehouden

werdt in eene Hitte van 96 Graaden , terwyl in

Doktor Newcome's Proefneeming, welke ge-

duurende een gedeelte van den Herfft en Win-

ter gefchiedde
,
geen door konft gemaakte Hitts

Werdt
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werdt gebruikt ; zo zal het waarfchynlyk voor-

komen , dat het Ontbindend Vermogen van zyne

Lordfchaps Water weinig minder was , dan dat

yan -'t Water van den Perfoon , die de Carlsbad-

Wateren dronk ; want Kalkwater ontbindt , in

eene Hitte van 96 Graaden , den Steen ten min-

fte tweemaal zo fchiclyk, als inde gewoone Hit-

te van de Lugt in den Winter. Indien men ver-

der agt geeft , dat de veellieid van Carlsbad-Wa-
ter , die dagelyks voor den Maakyd gedronken

wordt , van ó tot 8 Ponden is , terwyl zyne

Lprdfchap alleenlyk 4 Ponden Kalkwater in vier-

en-twintig Uuren dronk, zo zal het volgen, dat,

hoe verfchillende ook de Steenbreekende Vermo-

gens van het Kalk- en Carlsbad-Water buiten 't

Lighaam zyn, nogthans het eerfte, i,rievenredig-

heid tot de gedronken veolhéitf ^1&én''minfl:e een

gelyk Ontbindend Vermogen -aj^^de "Pis fqhync

jiiede te deelen. J *'!'. i.v^'

Maar, zonder oogmerk omdèvergelykinge der

kragt van 't Carlsbad- en Kalkwater volkomen te

beiliflen, zal ik befluiten met ,deeze opmerking:

dat , fchoon de Carlsbad-Wateren voor de Tong
minder onaangenaam zyn, en in grooter veelheid

gedronken kunnen worden dan Kalkwater, men
dit laatfte nogthans op alle Plaatfen , en in alle Sal-r

zoenen van 't Jaar , even goed kan hebben , ^t

vvelk zo niet gelegen is met de Carlsbad-Wateren»

H.

. Y. Deel, Nu 3 WAAa-*



WAARNEEMINGEN
OMTRENT DE

PURPER-SLEK,
doordenHeeii

J.
A. P E Y S S o N E L,

Med. Do£tor en Lid der Koninglyke Sociëteit

van Londen.

{Pbilofopb. TransaU. Vol. L. Part. II. for. 1758. pag. 585.)

ONder de Viffchen, die ons in de Antillifche

of Voor -Eilanden van Amerika voorko-

inen, vinden wy dat decze, die ik gaa befchry-

ven , koftbaar fchynen zal , wegens de fchoone

Purperkleur , die hy op gelykc manier voort-

brengt, als de Zee-Kat haare Inkt; indien 'er

een Middel kon worden lütgedagt, om dit Vogc

in genoegzaame veelheid te krygen, dat men daar

in den Handel gebruik van kondc maaken. Dee-

ze ViiTchcn zyn zagt, lymagtig, zonder Schul-

pen , Schubben of Gebeenten : zy zyn van de

natuur der Polypen, en dcrgclykc andere Soor-

ten, zonder Pooten, Vinnen of iets dat daar van

de plaats vervulle. Hunne bewecging is Worms-
^yze, en gelyk de Huis-Slckken wringen zy zig

' '
'

h-
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famen, ja maaken zig, als zy aangeraakt worden,

geheel rond.

Zy vullen zekere Vliezen van het Lyf met Wa-
ter op. Hunne plaatfelyke beweeging ; de Sprie-

ten, die zy verlangen en intrekken, benevens

een groote menigte van andere eigenfchappen

,

welke zy gemeen hebben met de Huis- en Tuin-

Slekken en gehoornde Schulp-VilTchen , deedt my
ze noemen naakte Skkken \ en , fchoon zy de we-
zentlyke hoedanigheden der Slekken niet hebben

,

kwam 't my niettemin voor, dat ik hun wel den

Naam daar van mogt geeven : alzo zy in dit Land
geen byzondere benaaming hebben. Sommigen
noemen ze Piffebedden , fommigen Zee-Katten

,

pn anderen met een minder zedigen naam , die

van Plinius is ontleend , Tapecon. De Negers

pn het Landvolk zyn het daar omtrent niet eens;

derhalve oordeelde ik, dat alle hunne benaamin-

gen verworpen moeften worden , ten einde 'er

eenen aan te geeven, die van meer betekenis

was
,
gelyk ik hun gegeven heb, en dat, hoe-

wel zy zonder Schulpen zyn, een wezentlyke

hoedanigheid van Slekken , zy nogthans , uit hoof-

de van hunne andere Eigenfchappen j tot die Klas-

fe behoorden.

Deeze Vifch is gemeenlyk vier Duim lang en

twee Duim dik; van een groenagtige kleur, met
zwarte Vlakken , die ieder een kring maaken.

Het ondcrfte deel is, gclyk dat der Slekken , plat

,

V. Deel, Nn 4 jiicc
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met zekere tepeltjes of rimpelagtigheden, die tot

aankleeving dienen, door middel van welken zy

in eene Wormswyze bev/eeging voortgaan; en

aangeraakt zynde rond worden , door hun Hals

en Kop in te trekken, en ze vervolgens aanmer-

kelyk voortftooten , naar maate van hunne be-

weeging en voortgang, kruipende op Rotfen tot

hgt zoeken van hun Vocdzel.

De Kop van dit Dier heeft eenige platheid , of

helt eenigermaate naar een Vierkant of Paralle-

logram. Aan ieder zyde zyn Vliezen cf Vellen ,

die een foort van Ooren maaken , en daar onder

anderen , welken by tyd en vvylen met Water
gevuld worden , als wanneer zy doorfchynende

zyn. Onder deeze dikke Huid is een Bekke-r

neel van een foort van Leder- of Kraakbeenagtige

StofFe, en in het Bekkeneel vinden wy de Her-

fenen, zynde cene witte en zeer vafte zelfftan-

digheid. Aan het onderfte van. den Kop is des-

zelfs wyde Ovaale Bek geplaatft , van over de

twee Liniën lang , welke dikwils een harden wit-

ten rand ontbloot, waarmede dit Dier de Fuc/es,

en andere Zeeplanten , tot zyn Voedzel af-

fcheert.

Omtrent een half Duim van de Ooren zyn

twee Hoorens of Sprieten , gelyk die van eenige

Schaalagtige Dieren, welke hun tot Oogen die-

nen. Deeze Sprieten rekken zy uit en trekken

^c in naar believen, draaijendc dczelven ook naac

beide
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beide zyden. De S!okdarm begint aan 'c Doven-

fte en binnenfte gedeelte van den Bek ; dccze is

een teere lange Buis , nüil^ welke een andere

dikke gevonden wordt , van inaakzel byna gclyk

de Karteldarm, die toegang geeft naar een Zak

üf de eerfte Maag, welke men by de Krop van

een Vogel vergclyken kan. Deeze Maag is al-

tyd gevuld met Faa/s en Zand daar onder ge-

mengd ; fomtyds vindt men dezelve dubbeJd
}

ten minfte verlangt zy zig aanmerkelyk , en het

Voedzel fcheidt dezelve , als 't ware , in twee

gedeelten. Agter deeze Krop of Voor -Maag
vinden wy een andere , die den zelfden dicnll:

doet als de Maag der Hoenderen. De Vliezen

zyn dik en bezet met twaalf Steencn, ot Hoorn-

agtige Stukken, van een helder geele kleur, en

zo doorfchynende als de kcurlykfte geele Barn-

fteen , uitloopende in punten gelyk een Dia-

mant; zo dat de groote zyde, of grondfteun, iri

het Vlies van de Maag gezet is als een Dia-

mant in zyn Kasje: anderen zyn in grootte ver-

fchillende , en hebben verfcheiderley figuuren,

op dat zy, allen te gelyk werkende j in ftaat mo-
gen zyn om de Kruiden te vermaalen daar het

Dier op aait , zo wel door de kragt van de Spier

of Maag, die ze in werking brengt, als door de
plaatzing van deeze Steencn

, geholpen door

Zandkorreltjes daar in gevonden , die alles door

deeze wryving tot een Vogc maaken. Vervol-

V. Deel. Nn 5 gcns
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gcns gaat , het gene dus door de kragt der Maag

was fyn gewreeven, in de Pens of derde Maag

over, die bedekt is met een Purperkleurig Lig-

haam ,
gelykende naar de zelfllandigheid van de

Lever, en bykans van gelyke weekheid als die:

dan eindigt deezc Pens in een lange Buis , die

dcezc weeke Zelfltandigheid omringt, en op ge-

lyke manier met een zeer fyn Vlies is overtoo-

gen. Deezc Buis is vol van een wit Vogt, als

Chyl, en gaat zig ontladen in een andere Be-

waarplaats, aan welker zyde een geelagtige Klier

is, gelykhet Alvlees (Pancr^a^). Van deeze twee

Lighaamen of Klieren, welker eene men Leverig,

de andere Alvleezig kan noemen , komen twee

Uitgangen voort ; waar van die van 't Alvlees

wit is , de andere zwartagtig Purpcrkleur. De
eerile brengt de Chyl, verdikt zynde, in eene

Bewaarplaats of Blaas: die men by de Ontvang-

plaats der Chyl van Pecquet mag vergelyken, en

van daar gaat dezelvQ tot ftoffe van Afgang over:

de andere loopt naar een Lighaam , van maakzcl

als het Darmlcheil, doch dat altoos gevonden

wordt buiten den gemcenen omtrek of holte, ia

welke alle de Ingewanden zyn vervat; en die ik

dus befchryve.

Deeze gemecne Holligheid is zeer groot, be-

ginnende aan den Kop en eindigende aan de

Staart van den Vifch. Somtyds is zy gevuld met

een gcelagtig Water 5 en wordt gemaakt door

het
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het Vleezig Lighaam van het Dier, 'c welk. al-

leenlyk een Vlies is, beftaande uit Vezelen die

in allerley ftrceken door elkander geweven zyn,

open aan den top , daar de Werktuigen zyn ge-

plaatft, die het Purper-Sap bevatten.

Op de rug van het Dier is een Kuiltje, alwaar

het Kanaal, met een roodagtig Vogt gevuld,

uitgaat, voerende dat naar een Lighaam, datge-

fronfeld is, gelykeen Darmfcheil, en daar wordt

het Purper-Sap tot volmaaktheid gebragt , waar

na het overgaat in een langen Zak, leggende on-

der een foort van Hoornige Plaat , niet gelyk het

Been van de Zee-Kat, maat gelyk het Been van

de Sepa of kleine Zee-Kat , het Mes by ons ge-

naamd. Dit Been of Hoornige Zelfftandigheid

is doorfchynende , en van een driehoekige figuur

of nabykomende aan de gedaante van een Dou-
blet-Schulp. Ter regterzyde is het vaftgemaakt

met een fterke Kraakbeenige Spier, die 't zelve

aan het Lighaam van het Dier verbindt : ter ilin-

kerzyde is het open en los , kunnende daar ge-

makkelyk opgeligt worden. Dan ziet men daar

onder duidelyk , zo wel het Darmfcheilig Lig-

haam, als de Buis of Bewaarplaats van 't Purper-

agtig Sap. Dit Been , of Hoornige Plaat , is be-

kleed met een flap Vlies, zynde 'er nergens aan

vaft gehegt, maar in flaat om gevuld of opgeblazen

te worden met Water of Wind.

Het is geheel bedekt met twee \^hczen, niet

V. Deel.
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gefpannen, en grootcr dan noodig was voor hat

Been; zynde verlangingen van hen Vleefch des

Lighaaras van den Vifch. Deeze Vliezen zyn
over elkander geplooid of gekreukeld , om het

geheel te bedekken, en het Been, benevens de

Ingewanden , voor allerley foort van drukking

te befchermen: maar zy zyn gereed om van el-

kander te fchuiven, en de deelen, die voor het

Purper-Sap gefchikt zyn, onbedekt te laaten. Zy
beginnen een weinig onder den Hals , en ftrek-

ken zig , in het Wyfjes-Dier, uit tot aan d©-»

Staart, welke plat is, en in het Mannetje loopen

zy zo laag niet , maar eindigen op eenigen afftand

van de Staart.

De Wyfjes zyn Eijerlcggende : want daar

zyn Eijertjes gevonden in de groote holligheid

aan de zyde van het Alvleezig Lighaam.

Ik heb reeds gezegd , dat , als het Dier

aangeraakt wordt , hetzelve zig rond maakt

en zyn Purper-Sap uitwerpt, even als de Zee-

Kat haare Inkt. Dit Sap is van een fchoone

hooge kleur : het vcrwt Linnen , en de kleur

is 'er niet gemakkelyk uit te krygen. Thani

blyft over , te onderzoeken , of wy een ge-

nocgzaame veelheid van dit Sap vergaderen

kunnen , en de Middelen te vinden tot het

beftendig doen blyvcn van de kleur , welke

alsdan zckerlyk van groote waarde zou zyn^

waar op ik my mag gaan toeleggen.

Wan-^
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Wanneei' de Vifch gekookt wordt , of in ftër-

ke Drank gedaan ^ krimpt hy op, en verlieft twee-

derden van zyne grootte. Al liet Water, naa-

melyk, dat in de tulTchenruimten der Vezelen

was, wordt daar door verftrooid, en de gedroog-

de Vezelen trekken zig in : 't welk klaar blykt

uit het doorfnyden van dezelven.

Peyssonel.

Gedagtekend

Guadaloiipe,

20 Maatc

1757.

H.

i^I^^^

V. Deel. EENI.
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CARLSBAD-WATEREN
IN BOHÈME:

Vervat in een Brief van den Eerwaarden Heer

Jk REMI AH Miles, Doktor in de God-
geleerdheid, aan den Wel Edelen Heer
Graaf van Macclesfield,

Prefident van de Koninglyke

Sociëteit van Londen.

(^Pbilof. Trmsaü. Vol. L. Part. I. for 1757, pag, 25.)

DE Heer Watson aan de Sociëteit een Bc-

rigt hebbende medegedeeld van Doktor

Springfelds Verhandeling over de Carlsbad-

Wateren , heb ik de Vryheid genomen , om Uwe
Lordfchap eenige Waarneemingen aan te bieden,

over 't zelfde Onderwerp, door my, geduuren-

de myne Vertoeving op die Plaats, in 't werk

gefteld , te lamen met eenige monfters van vcr-

fcheiderley foorten van Overkorftingen met Stee-

nige StofFe , die door deeze Wateren zyn gefor-

meerd.

Carhbad is een klein Vlek, gelegen op de Gren-
'' ien
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zen van Bohème, ter afftand van 14 Duitfche of

1 8 Franfche Mylen Weftwaards van Praag. Hec

is merkv/aardig wegens zyne heete Mineraale

Bronnen, die , naar men zegt, by toeval ont-

dekt zyn geworden , in den Jaare 1370, door Kei-

zer Karel den IV. ^ terwyl hy op de Jagt was,

van wien zy hunnen tegenwoordigen naam Carls-

bad^ dtiZ 'is het Bad van Kare/, behouden hebben.'

Deeze Wateren , Ichielyk in agting komende,' ga-

ven gelegenheid tot het bouwen van een klein net

Vlek, beftaande voornaamelyk uit Huizen , die

gefchikt zyn tot bekwaame huisvefting van 't Ge-

zelfchap , dat deeze Plaats in den Zomertyd be-

zoekt. Twee heete Bronnen zyn 'er, die in 't

midden van het Vlek, zeer digt by elkander, ont-

fpringen, en fchoon men ze onderllek van de zelf-

de hoedanigheid te zyn, wordt nogthans de eene,

om dat zy veel heeter is, ook veel kragtiger dan

de andere geoordeeld. Deeze, die men de Bm-
del noemt , ontlpringt zeer digt by het bedde van

de kleine Rivier Tepel, welke midden door 'c

Vlek loopt en w^ordt 'er fomtyds van overftroomd.

Het Water komt met groot geweld voort uit den

bodem van deeze Bron , verhetfende zig met een

taamelyk dikken Sprong tot de hoogte van zes

Voeten loodregt , en zou zelfs veel hooger Iprin-

gen , indien het binnen een naauwer omtrek be-

paald ware. De Bron is beflooten in een Vier-

kant van Muuren, waar binnen drie Houten py-
pen vaftgemaakt zyn, die het Water van den bo-

V. Deel. dem
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dem der Bron brengen in een Verlaatbak , waar

uit het zig verfpreidt in een menigte van kleine

Troggen, gemeenfchnp hebbende met de verfchei-

de Badhuizen, die ter wederzydc van de Rivier

ten dienft der Patiënten zyn gebouwd. Deeze

Bron is zo driftig, dat men zig genoodzaakt heelt

gevonden den grond van de Rivier te vloeren en

met Paaien te heijen , op dat zy zig geen door-

gang maaken mogt in derzelver bedde. Ouk heb

ik aan de zyde van de Rivier een plaats waarge-

nomen , daar zy door de Rots heen gebroken en

men genoodzaakt was geweeft haar tegen te hou-

den , door die opening met een grooten Steen toe

te ftoppen.

Het Water van deeze Bron is zo heet, dat men
-*er de Hand niet in kan houden , en de ïnwoo-

ners gebruiken 't zelve, om hunne Varkens en

Gevogelte, wanneer 't gedood is, te broeijen.

Het Water , in een Glas gedaan zynde , heeft

een blaauwagtige kleur, niet ongelyk die van een

Opaal; en, fchoon ik niet ontdekken kon, dat

het in vierentwintig Uuren het allerminfte Zetzel

had afgelegd , was 'er nogthans een dun witagtig

Schuim op de Oppervlakte vergaderd, en ik nam

het zelfde waar in de Baden , alwaar het veel dik-

ker was, zynde van kleur en byna van zelfllan-

digheid als een Ouwel. Dit Schuim , verfch van

't Water afgenomen zynde , wordt door de In-

wooners gebruikt om de Tanden fchoon te maa-

ken en Zilver te fchuuren. Men noemt het Ba-

den-Vlaadc. Sclroon
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Schoon die Water geen Zctzel aflegt, is het

niettemin aanmerkelyk , wegens de Ipoedige en

fterke .OverkoriVrng van alle Ligbaamen, die 'erin

gedaan worden. Men verkoopt daar kleine Beeld-

jes van Pleifter, ora de Proefneeming te bewaar-

heiden., die, fchoon volkomen wit zynde wan-

neer men ze in de Bron doet, in twee Etinaalcn

tyds geheel overtoogen worden met een gcele

Korft. De zelfde uitwerking neemt men waar

in de Pypen en Kanaalen, door welken het Wa-
ter wordt aangevoerd : indien men geen zorg

droeg , om dezelven vier of vyf maal jn 't Jaar

fchoon te maaken, zouden zy geheel, toe groei-

jen, en in fommige deden , daar het niet noodig

is gcweeft ze zodikwils te zuiveren, hebikdce-

ze Pypen bekleed gezien met een Korft Tan twee

Duimen dikte. Inmiddels wordt daar door dp

Natuur van het Plout niet veranderd; maar men

merkt aan, dat hetzelve 'er harder en vafter door

wordt, zodanig dat men yerzekert, dat een ftulf

Planks honderd Jaaren in dit Water zou duuren.

De Hoofdbron wordt maar eenmaal in de dertig

of veertig Jaaren geheel fchoon gemaakt, 't welk

zeer grootc Koften vereifcht ; men is dan genood-

zaakt al de Steenige Overkorfting weg te brce-

ken , die federt de laatfte zuivering door het Wa-
ter is gemaakt geweeft; want dezelve zou, in-

dien men dit verzuimde , Cgetyk zy fomtyds wer-

^lelyk gedaan heeft,) de doorgangen verftoppen,

y. Deel. Oq, fin
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cn de Bron dwingen om lugt te zoeken op eeni-

gc andere plaats.

De Overlcorllingcn, door dcez^ Wateren ge-

maakt, zyn van verfcheiderley foort: die, wel-

ke voortkomt in de Troggen en Pypen, door wel-

ken het Water, na dat het boven den Grond ge-

komen is, geleid wordt, is van eene ligte Zan-

dige natuur , van een los famenftel en helder geel

van kleur. Zy wordt door de Inwooners ge-

bruikt als een zagt Bytmiddel, tot het verteeren

van weelig Vleefeh. Een andere is 'er van een

veel donkerer kleur en veel harder van natuur,

die gevonden w'prdt aan den mond van de Bron

zelf, alwaar dezelve uit de Rots barft. Nog an-

dere foorten zyn 'er, gehaald uit de onderaard-

fche holten van de Bron, ten tyde toen zy werdt

fchoon gemaakt. Op welke manier zy geformeerd

worden , is niet zo gemakkelyk te bepaaicn, ten

zy 'er gelegenheid ware om waar te neemen , hoe-

danig cn in welke lirekkmg zy binnen de Bron

leggen. Zy fchynen een y^labafleren Steenvloed te

zyn , zynde zeer fraay getekend met regte Aders

van verfchillende kleuren, die men onderftcllen

kan hun kleurfel ontvangen te hebben van de

verfcheiderley kleur van 't Bronwater , ten tyde.

wanneer dit Zetzel of liever Schuim op hetzelve

groeide. Men vindt ftukken van zodanige Over-

korfling, met de fchoonfte mengeling van Kleu-

ren , en fommjgen derzelven groot genoeg , om

Ta-
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Tafelbladen van te maaken , die zig zeer wel laa-

ien polyften , en dan niet veel by Jafpis te kort

fchieten in fraaiheid. Het is een gedeelte van

de Manufaktuur der Plaats , dit foort van Steen

te bewerken tot Snuifdoosjes , Rottingknoppeii

en Mouwknoopjes.

Daar is nog een andere foort van Overkor-

fting, verfchillende van alle deeze, welke eeni-

ge Jaaren geleeden gevonden werdt in het graa-

ven tot het leggen der Fondamenten van de nieu-

we Parochie-Kerk, die zeventig of tagtig Roe-
den af is van de Brudel-Bron. Zy vonden daar

het zelfde foort van Water , doch dat met zo

groot een geweld niet naar boven fteeg , als in

^e andere Bron , en zy ontdekten in de holten

groote Klompen van een SteenigeSamengroeijing,

beftaande uit een foort van Plfo/hbi , de meeften

in een e Klootronde , doch fommigen ook in een e

Eyvormige gedaante, van de kleinfte grootte tot

die van een Moskaat-Noot ; de ^erfte foort in

Klompen leggende, doch de laatften doorgaans

cnkeld en van elkander afgezonderd. Zy zyn vol-

komen wit, hard en glad , en fchynen te beftaan

uit een groot getal plaatjes, rondom een kleine

kern gegroeid. Dit foort v^n Overkorfting is op

geen andere plaats gevonden, doch men heeft 'er

ecnigen van een bruiner foort, en onregelmaati-

ger van gedaante, die uit de Brudel gehaald zyn.

Verfcheide Duitfche Schryvers hebben van de
^ledicinaale kragten deezer Wateren gefproken.

V. Deel, Oo 2 Zy
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Zy worden geoordeeld byzonder kragtig te zyn

in het wegnecmen van Verlloppingen , en in Ge-

vallen van de Steen en 't Graveel, waar van de

Verhandeling , onlangs aan de Koninglykc Socië-

teit voorgedraagen , vcele merkwaardige bewy-

zen bybrengt. Zy worden , in deeze en andere

Gevallen , dikwils bezogt : zo dat men 'er ge-

meenlyk tweehonderd Perfooncn in een Saizoen

heeft, die de Wateren drinken, 't Saizoen be-

gint in Mey, en eindigt in Auguftus. Men volgt

in het drinken deeze manier. Zy beginnen met

een Purgeermiddel,en onderfteunen dcszelfs wer-

king met tien of twaalfChokolaat-Koppen van het

Water , binnen vyf Minuutcn na elkander ge-

nomen. Den volgenden dag neemden zy het Wa-
ter in de zelfde veelheid en met gelykc tuilchcn-

poozingen , houdende zig , al dien tyd , in een

warm Vertrek , 't welk, met de warmte der Wa-
teren gepaard, een zeer overvloedige Doorvvaa-

feming veroorzaakt. Dit herhaalt men zeven of

agt dagen, neemendc dagelyks twee ofdrie Kop-

pen van het Water meer, tot dat de Patiënt de

veelheid van vyf-en-twintig of dertig Koppen op

een dag komt te drinken. De Operatie duurt van

agt Uuren 's morgens tot aan den Middag toe.

Sommigen laaten zig een Aderlaating doen, in 't

midden van dit Tydpcrk, doch anderen in 't ge-

heel niet. Na dat dit Perk van Drinken is vol-

eindigd, baadcn zy twee Dagen agtcreen, bly-

vende een half Uur lang in 't Bad, of langer , naar

dat
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dat de kragten hun toelaaten of hun Geval ver-

eifdit. Dit is 't geheele Beloop, 't welk twee

of drie maaien , of menigvuldiger , herhaald wordt,

naar vereifch van de Omftandigheden. Tot be-

fluit gebruikt men een zagt Purgeermiddel, hoe-

wel de Wateren zelf laxeerende zyn van aart.

In het Vlek is een andere Bron , van dergelyke

natuur, doch zo heet niet als deBrude/, de Mo-

icn-Bron genaamd. Derzelver Water is maar

laauWj en wordt van de genen , die van een het-

zigof zwak Geftel zyn, in plaats van het andere,

zo wel tot Drinken als om te Baaden gebruikt.

Daar zyn , insgelyks , verfcheide Staalwater-

Bronnen in de nabuurfchap van Carhbad: eene

ruim een half Kwartier gaans, de andere twee

Mylen van 't Vlek af Beiden fchynen zy te ge-

lyken naar het Water van de Fehun^ïon te Spa,

maar zyn op ver naa zo kragtig niet. Men ge-

bruikt ze niet tot Geneezing op de Plaats, maar

zy worden naar C^/j-^^^gebragt en verkogt,oni

onder den Wyn te mengen.

a

V. Deel, Oo 3
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V A N Ü E

UITVINDING
Van

EEN NIEUW Soort

VAN

VERREKYKERS,
MET ZEVEN GLAZEN.

(The Gcntlem. Magazine. December 1759, pag. 580.)

;^ o;.0^S^"ö Oöêi? o'^ö" j-f fj o o o o 0ï? o"o^

ONder de Sterrekonftenaars en Gezigtkundi-

gen is het een zeer .bekende Zaak , dat da

Voorwerpglazen , die men tot nog toe in Straal-

breekende Verrekykers heeft gebruikt gehad , de

Lichtftraalen niet in één gemeen Brandpunt , maar

in verfcheidene verzamelen. De Roode Straa-

len , naamelyk, als de grootfte kragt hebbende,

ondergaan de minftc Scraalbreeking in haare paflTa-

gie door de Lens, en maakcn haar Brandpunt op

een grooteren affland van het Voorwerpglas, dan

de Violette Straalen, welker Breeking de groot-

lle is. De Straalen, dus vaneen gefchciden , wor-

den niet langer in één en 't zelfde punt verza-

saield, gelyk men gemeenlyk ondcrMt , maar het

Brand-
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Brandpunt wordt uitgebreid tot zekere langte,

die grooter is , in evenredigheid , naar de ver-

grooting van den Brandpunts-afftand. Hier uit

volgt noodwendig, dat, indien het Oogglas ec-

nig van deeze Beelden duidelyk vertoont , dé

anderen eene verwarring en onduidelykheid moe-

ten veroorzaaken
,
grooter in evenredigheid , naar

dat zy verder af zyn van het Brandpunt van het

Oogglas, of liever^ in evenredigheid van dien

afïland tot den Brandpunts-afftand , dien het Oog-

glas heeft. Daar uit is gemakkelyk te bfegrypen
j

hoe groot de verwarring moet zyn ^ wanneer

Voorwerpglazen van honderd Voeten of langer

Brandpunt gebruikt worden , en behoeven wy
ons niet te verwonderen, dat men die voordee-

Jen niet genooten heeft Van lange Verrekykers
^

die natuurlyk daar van te vcrwagten waren.

Wanneer de Heer Newton in de Ligtfti-aa-

ien de verfchillende Breekbaarheid ^ of famenge-

ftelde hoedanigheid , ontdekt hadt , liet hy wel

dra alle gedagten vaaren, van de Straalbreekende

Verrekykers te zullen brengen tot eenigen trap

van volmaaktheid; en hy werdt aangeleid om te

ovcrweegen , of de Beelden van Voorwerpen^

door Terugkaatzing voortgebragt, die zelfde on-

duidelykheid onderhevig waren. Zyn arbeid hadt

daar in beter uitflag, en het Terugkaatzend Tc-

leskoop , 't welk hedendaags tot éên zo groote

volmaaktheid is gebragt , werdt toen eerfl: ont-

dekt en met groot voordeel tot de oogmerkett

V, Deel, Oo 4 ééf
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cier Sterrekonftenaaren gebezigd. Deeze groote

ï'hilofooph, niccceminj was in 't vermoGden ge-

vallen , dat Voorwerpglazen , famengefteld uit

twee Schottelswyze Lenfen (M^«{/c/}, met de

holten naar elkander famengevocgd , en in de

tulTchenruimte met Water gevuld , van een aan-

merkelyk gebruik zouden kunnen zyn in 't ver-

helpen van een onvolkomenheid , aan welke de

Verrekykers onderhevig zyn, wegens de Kloot-

fchc Oppervlakte van de Lens. Voor deeze on-

volkomenheid, welke, hoewel aanmerkelyk ge-

noi.'g om oplettendheid te verdienen , in het la-

menltellen van alle Teleskoopen, maar een kleine

evenredigheid heeft tot de andere , die uit de

Breekbaarheid ontrtaat,(gclyk door den Heer Dok-

tor Smith (*) is beweezen ;) wordt nu gewoon-

lyk door de Maakers van de Verrekykers zorg ge-

dragen. Maar het blykt niet , dat de Heer New-
ton van denkbeeld geweeft zy , dat men, door

de zelfde middelen , de ruimte zou kunnen ver-

kleinen, in welke de Brandpunten der verfchil-

lend gekleurde Straalen worden verftrooid. Dat,

egter, zekere fam envoeging van verfchillend door-

fchynende MiddclftolTen toegcfteld zou kunnen

worden , om deeze onvolkomenheid te verhel-

pen
,
(zodanig, dat de vaneenfpreiding, welke

door

(*) [Zie zyne (iplica of Gezigtkunde , te Atnflerdam,

in 't Jaar 1753, ^f '^^^ Boekverkooptr J. Tirion in 'E

Nederduicfch ?ertaald uitgegeven, bJadz. 276.}
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door ecne Straalbreeking wordt te weeg gebragt,

naauwkeurig tegengegaan werde door de werking

van de andere,) zou men vanvooren kunnen be-

fluiten uit de famenftelling van 't Menfchelyke

Oog, waar in de verfchillende Rokken en Vog-

ten in diervoegen geplaatft en gefchikt zyn, dat

'er geene verfpreiding buiten 't Brandpunt plaats

kan hebben. Dit is een Omftandigheid , die een

nieuw Voorwerp van onze verwondering uitle-

vert : want , indien de enkele vertooning der

Beelden van Voorwerpen alles geweeft ware,

dat de Natuur beoogde , zou een enkel doorfchy-

nend Lighaam van bekwaame figuur genoegzaam

zyn geweeft : maar , om dit Werktuig tot vol-

maaktheid te brengen, zyn verfcheide Lighaamen

van verfciüllende doorfchynendheid gebruikt, die

zekere byzondere figuur en digtheid hebben, en

eene plaatzing naar de regelen van de allerfynfte

Meetkunde : door welke middelen ,de Breekbaar-

heid van de Ligtftraalen niet de allerminfte ver-

warring brengt in de vertooning van Beelden op

het Netvlies , maar alle Voorwerpen in de juiftfte

evenredigheid en in hunne waare natuurlyke

kleuren getekend worden.

Elke Ligcftraal , die in het Oog komt , onder-

gaat vier Breekingen , voor dat zy het Netvlies

bereikt. Is het derhalve niet doenlyk, verfchei-

derlcy Straalbreekende Zelfftandigheden in dier

voegen te fchikken, dat de Brandpunten van alle

de verfchillende Straalen in één punt zullen famen-

V. Deel. O o 5. ko-
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komen , op welke afftanden ook de Voorwerpen

geplaatft worden ? Op deeze Grondbeginzelen

heeft de Heer Euler, in de Verhandelingen der

Berlynfchc Akadcmie op 'c Jaar 1747, voorge-

fteld een foort van Lens^ beftaande uic twee Me~

tljskas-Ghzen , met de holle zyde naar elkander

famengevoegd en de tuffchenruimte met Watet
gevuld, volgens het denkbeeld van Newton ; en

dan zullen (zegt hy) de Ligtltraalen j door deeze

verfchillende MiddelftofFcn gaande, in haare Breek-

baarheid zodanig worden verbeterd, dat de Beel-

den der Voorwerpen helder en duidelyk gete-

kend zullen worden, zonder de gewaarwording

van eenige Kleur. En hier omtrent kan men op-

merken , dat, fchoon men een Voor werp- Glas

noodig mogte hebben, waar van de Brandpunts.

ailland zeer groot ware, nogthans de halfmiddcl-

lyn van de verhevene en holle zyden der Glazen

klein is. Indien men, by voorbeeld, ccn Brand-

punts-afftand had van 100 Voeten, zou de half-

middcllyn der Verhevenrondheid,in ieder Men'is-

kiis, van II i Voeten zyn , en die der Holrond-

heid maar van 5 Voeten. Daar uit zou fchynen
^

dat zeer aanmerkelyke voordeden te vcrkrygen

waren van Glazen van deeze form ; aangezien de

Breekbaarheid der Straalen dus niet alleen verbe-

terd is, maar zelfs Qogglazen van een kleine fi-

guur tot dezelven gebruikt kunnen worden, en

dienvolgens het Vergrootênd Vermogen zeer

moet toeneemen
,
gelyk zy ook van den Werk-

mees-
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meefter met minder moeite te maakeii zyn.

Zodanig was de form der Voorwerpglazen,

welke de Heer Euler in Befpiegeling bepaalde

uit de Wetten der Straalbreekinge. Maar dit

Ontwerp in Praktyk willende brengen , vondt

liy het met zwaarigheden belemmerd , die byna

onoverkomelyk waren. Want de vier Opper-

vlakten van de M^«;,r/^«.r-Glazen , (de ruimte, tus-

fchen welken in 't midden vervat, men met Wa-
ter of eenig ander doorfchynendVogtzou vullen,_)

moeften ten uiterfte net bewerkt en naauwkeurig

gefatfoeneerd zyn , volgens de Rekening : de-

wyl de minfte trap van Afdwaaling der Straalen

de duidelykheid der Vertooning konde belemme-

ren. In 't onderzoek van eenige Glazen, die zo

naauwkeurig fcheenen bewerkt te zyn als men
wenfchen kon , werdt de tuflchenruimte der

Brandpunten van de Roode en Violette Stfaalen

bevonden aanmcrkelyk verkleind te zyn ; maar

hunne Openingen was men verpligt zo zeer te

vernaauwcn, dat zy om die reden ilegter wier-

den, zelfs dan de gemeene Stfaalbreekende Teles-

koopen, voorheen in gebruik. De Heer Eu-
ler, nogthans, was van Gevoelen, dat, inge-

valle de Konft van Glazen flypen tot dien trap van

volmaaktheid gebragt kon worden , dat men in

ftaat ware om een bekwaamer figuur aan de Voor-

wcrpglazen te geeven,Cgelyk die van de Parabool

in plaats van de Klootronde,) zyne Glazen Ope-

ningen zouden kunnen toelaaten, die ojis alle de

y. Deel. voof-
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voordeden zouden vergunnen, waarvan wy tot

nog toe zyri beroofd geweeft door de verfchillen-

dc Breekbaarheid der LigcitraaJen.

De vcrftandige Heer Dolland, dit Voordel

van den Heer Euler onderzoekende, bevondc

de Algcbraifche Redenccring ten naauwkeurigfte

waar te zyn in ieder enkelen ftap, doch hy was

van denkbeeld , dat hy 'er eenen Misfiag , die de

Grondtlclling raakte , in had ontdekt, welke oht-

ftondt door een Onderftclling aan te neemen, die

regt aanloopt tegen de vaftgeftelde Beginzelen der

Gezigtkunde , en hy verklaarde, dat, -Dolgensds

Wetten , door Proefmemmg ontdekt , de Afdivaa-

linz^ voortkomende uit deverJchilkndeBreekhaarhe'td

des Lichts m het Voorwerpglas , met verholpen kon

Korden door eenig getal van Straalbreehngen , hoe-

danig ook. Niettemin bevondt hy, op het in 't

werk itellen van eenige Proeven, dat, fchoon de

vancenjpreiding der Kleuren, door verfchillende

Zclfiiandigheden , niet
,
gelyk de Gezigtkundi-

gen in 't algemeen hadden onderfteld, evenredig-

was tot de Straalbreekingen , 'er nogthans eene

mooglykhe'idy2Xi Straalbreeking ware, zonder eenï^

ge verjpre'id'inge des Lichts in ^t geheel. En, Ver-

rekykers-Voorwerpglazen volgens deeze nieuwe

Gronden van Straalbreeking gefleepen hebbende y

Cwelke Glazen famengefteld waren uit twee

Klootlche Glazen met Water tulTchen beiden ,)

hadt hy het genoegen om dezelven bevryd tevin-

den van de Feilen, die uit de verfchillende Breek-

baar-
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baarheid der Ligtftraalen ontftaan ; doch de Beel-

den, in derzclvcr Brandpunten geformeerd, wa-

ren niettemin op ver naa zo duidelylc niet, als

men uit de wegneeming van zo groot eene belem-

mering zou hebben mogen vervvagtcn: daar wer-

den, naamelyk, onvoorziens grooter Afdvvaa-

lingen veroorzaakt door de Klootlche Oppervlak-

ten der Glazen , welker haliraiddellynen men

noodzaaklyk zeer kort moeft neemcn.

Zyne hope op een goeden uitilag begon nu ceni-

germaate te vervallen; maar, alzo hem uit zyne

Proeven klaar gebleeken was , dat verfchillendc

Zelfftandigheden het Licht op zeer verfchillende

wyzen deeden van een fpreiden, in evenredig-

heid tot de Straalbreeking; begon hy te vermoe-

den, dat zulk eene verfcheidenheid millchien te

vinden zoude zyn in verfchillendc Soorten van

Glas; terwyl de Ondervinding hem getoond hadt,

dat de Yoorwerpglazen van beter of flegter uit-

werking waren , naar dat zy van zulk of zulke

Soort van Glas waren gemaakt. Zyn vermoeden

,

in deezen , was niet ongegrond : alzo hy door

Proefneeming een verfchil ontdekte, ver boven

zyne verwagting, in de Scraalbreekende hoeda-

nigheden van verfchillende Soorten van Glas, ten

opzigt van de vaneenfpreiding der Kleuren. Het
geel ofStrookleurig Venetiaanlch Glas en het En-
gelfchc Kroon-GIas, kwamen nagenoeg overeen,

hoewel het Kroon-Glas de niinfte vaneenfpreiding

maakte; het gcmeene Engellchc Spicgcl-Glas ver-

.
V. Deel fpreid-
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fprcidde meer en 'c witte Kryftal-of Stccn-Glas't

mecfi van allen.

Derhalve maakte hy twee Klootfche Glazen

,

het eene holvond (^cojicave) , het andere verheven-

rond (^cofwex) , op dat zy de Lichtllraalen met

tegcnftrydige Koerfen mogten brecken: het ver-

hevenronde van Kroon Glas, het holronde van

wit Kryftal-Glas, op dat de overmaat der Straal-

breeking in het verhevenronde mogtezyn. En,

om kragtdaadig de verfchillcnde breekbaarheid van

het Licht weg te neemcn , vondt hy uit , door

de Brandpunts-afftanden der twee Glazen op eene

byzondcre manier in evenredigheid tegen elkan-

der te fchikken , dat ieder Ligtftraal kon gebroken

worden door het verjchl tujfchen twee tegen flryil/ve.

Straaloreek'ingm.

De wegneeming van dcczc Feil der Breek-

baarheid veroorzaakte een andere ; de Afdwaaling

naamclyk door de Klootfche Oppervlakten van de

Glazen : maar decze is ook kragtdaadig weggeno-

men. Zo aanmerkclyk zyn de veranderingen

,

welken de Oppervlakten van Klootfche Glazen ge-

doogen in de handpn van bekwaame Gczigtkun-

digcn.

Op deeze wyze heeft de Heer Dolland een"

zeer fraaije en zeer praktikabele manier tot verbe-

tering van Straalbreekendc Vcrrekykcs uitgevon-

den. In hoe verre hy die verfchuldigd zy aan

het Voorftcl van den Heer Euler, 't weJkhem

allengs mogt opgeleid hebben tot zync eigene al-

le?-
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lerkcurlykfte ontdekking, zal ik niet ondcrnec-

men te bepaalen : gelyk ik ook niet behoef te mel-

den, hoe veelden Heer Dollands manier die

van den Heer Euler, in alle opzigten, te bo-

ven gaat. Ten opzigt van de Openingen deezer

Glazen kunnen naauwlyks eenige paaien worden

befpeurd ; het Veld van den Verrekyker is uit-

neemend vergroot, en van egaale duidelykheid in

alle zyne deelen , en het Vergrootcnd Vermogeq

zo aanmerkelyk vermeerderd , dat den Heer

poLLANDs Glazen gelyk ftaan met die der ge-

meene Straalbreekende Verrekykers , van drie-

maal zo veel langte (*").

H.

() [Indien eenig Liefhebber der Gezigtkunde een

paauwkeiirige Befchryving en Afbeelding van het inner-

lyk Gefiel van deezen Verrekyker, zodanig dat die aan 't

Oogmerk om deszelfs Werking te verklaaren voldoet,

aan den Drukker deezer Uitgezogte Verhandelingen gelieft

te bezorgen , zo zullen wy daar van in het volgende

Deel gebruik maaken.J

V. Deel. V E R^



VERVOLG
y A N D E

OPTELLING
PER'

K O M E E T E N,
WAAR VAN DE WeGEN BEKEND ZYN ;

DOOR DEN Heer

N. S T R U Y C K.

IN myn Vervolg van de Bcfchryving der Ko-
meenen of Staardterrcn , die in 'cjaar 1753 uit-

gegeven is, zyn, op Bladzyde 105 en loó, de Bc-

paalingcn geplaatft van de Komeeten, die tot dien

tyd toe bekend waren, maakende een gecal van

iwee-en-veertig byzondere Komeeten uit. Sedert

dien tyd tot heden, zyn nog van verfcheidene de

Wegen ontdekt , van welke ik mceftal reeds ge-

wag gemaakt heb (*) ; doch , om die allen by el-

kander te hebben , ten einde men op geen byzon-

dere plaatfen naar dezelven behoeve te zoeken

,

zal ik dezelven hier by elkander voegen, endoen

daar nog by de Bepaalingen van twee Kome-eten ,

die

(*) Zie bladz. 400, hier voor, en verder in het IV.

De£L deezer yerhandelingen.
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ëie gezien zyn in dejaaren 1580 en 1689, welke

ik op nieuws ontfangen heb. De Letteren in de

laatfte Kolom betekenen de Perfoonen, die de-

zelven berekend hebben, te weeten P Pingréy

C de Ia Catlle, B Bradley en K Klinkenberg, 't

Getal derzclven is elf, zo dat nu reeds de We-
gen van drte-en-vyftig Komeeten bekend zyn.

Amflerdam, 25 December 1760.

'limmende



B E R I G T,

HOEDE

AARD-APPELEN
IN DEN

ELSAZ, LOTHARINGEN en de PALTZ

GETEELD, EN ZO VOOR HET VeE ALS VAN
DE Menschen gübruikt worden, tot
HET BAKKEN VAN BrOOD , HET StOO-

KEN VAN Jenever , het maaken
VAN StYFZEL , HairPOEIJER , ENZ.

Medegedeeld aan de Koninglyk Sweedfche Akat-

demic der Weetenfchappen,

door den Heer Generaal Majoor

LANTINGSHAUSEN.

EEn handtaftelyk bewys van de Godlyke

Voorzienigheid , Voorzorge en byzon dere

Goedheid jegens de Menfchen is, dat dezelve hun

alom zo gemakkelyke wegen en middelen aange-

"weezen heeft, tot hun Onderhoud in dingen, die

zy niet kunnen oncbeeren; gelyk Koorn, Wor-
telen en in 'c algemeen allerley Vrugten des Aard-

ryks, die overal in menigte groeijen en voortko-

• men,
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nien, en byna zo veel minder Arbeid en Behan-

deling fchynen te vcreifchen, als zy nuttiger en

heilzaamer voor de Menfchcn zyn. Men weet

ook , dat van de drie foorten van Aardvrugten

,

v/elken ik zo even opgenoemd heb, de Aardap-

pelen de vrugtbaarften zyn, en met de minfte Ar-

beid geteeld worden.

1.

Van de gepeldhe'id des^Lands ^ dat dieftj]}g is om

/dardappelen in te flantetu

De Ondervinding leert , dat deeze Plant zeef

weelig groeit in allerley foort van Grond, uitge-

nomen die al te Vet of al te Kleijig is, en in 't

geheel geen Zand in zig heeft; daar, in tegen»-

deel, het aller-Zandigfte Land niet uitgezonderd

kan worden. Tot bewys hier van zal ik alleen

m.a.'Sir Hagenau, in den Neder-Eliaz, bybrengen,

't welk in een Landllreek van enkel Zand légt,

Avclke zig tot den affland van twee Mylen in 't

ronde uitftrekt : aldaar wordt een groote menigte

Aardappelen geteeld , om dat 'er het Graan niet

bchoorlyk voort wil. Dikwils worden zy ook

geplant in drooge Gronden , en tieren 'er zeer

wel , terwyl men aldaar in vogtige Saizoenen maar

weinig Rog of Gcrft, en dit niet dan met ryke-

lyk te Metten, kanteelen. Ik ontken niet , dat

beter Grond , dan deeze , meer Vrugt geeft, doch

het Land by Hagtnau, daar men ze honderdvou-

V. Deel. Pp 1
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dig krygt , toont aan , dat , om zo te fpreeken ^

hcc allerflegtfte Land tot het teelen van deezc

Vrugt bekwaam is.

Ê.

Hoe de Ghnd voor dit Geivtüs wordt toeieréidi

Tweederley manieren zyndaar toe in gebruik;

de eene gelyk de Akkers, die men in 't Voorjaar

met Koorn bezaaijcn wil , vooraf laat in den

Herfft geploegd worden en gemeft ; de andere,

dat mcii het Land maar ploegt en egt tegen den

tyd, wanneer men beginnen wil te planten. Van

de eerftc manier wordt gebruik gemaakt, wan-

neer men de Aardappelen in de Ploegvooren plan-

ten wil , na dat men in 't V^oorjaar den Grond ten

tweeden maale opgehaald heeft, en het te veel

omflag is, meer moeite daar toe aan te wenden.

De tweede manier, egter, gaat meer in zwang,

om dat zy minder Ploegen en Meften vereifcht ,

't welk een dubbelde uitwinning is ; die van

een vcrftandig Landman niet gaarn verzuimd

wordt; alzo het, uit andere oorzaaken, denge-

nen, die de Aardappelen planten, meer Arbcids

koft. De nuttigheid van deeze beide Manierent

2ullcn wy hier aantoonen,

3-

ïloe de Grond gemeJJ nioet worden , en hoe men hai

Planten in den kortpen tyd kan verrigten.

Xi\ Lotharingen, den Elfaz, de Paltz, Swa-

ben,
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ben, Beijeren en Bohemen, heb ik deeze beide

manieren in 't werk zien fteljen ; daarom kan ik

cenigermaate beoordeelen, welke de gemakkelyk-

fte en voordeeligfte zy.

Het Land laat in den Herffi geploegd en ge-

meft zynde , zo laat men 't den Winter overleg-

gen , en , wanneer de Koude door de Werking

van de Zonnefchyn en Regen uit het Aardryk is

getrokken, zo gaat men op de volgende wyze

met Planten te werk. De Landman ploegt den

Akker voor de tweede maal. Hem volgt iemand,

die, een Schreede wyd van elkander , Aardappelen

ftcckt in de eerfte Groeve , welke van den Ploeg

op nieuws is geopend; de tweede Groef, die daar

nevens wordt gemaakt , dient flegts om de eerfte

met Aarde te vullen: in de derde worden weder-

om Aardappelen geplant , even als in de eerfte

,

en zo al voort. Dit Werk voleindigd zynde,

laat men de Egge ftryken over den beplanten Ak-

ker, die verder met de Klouw of Spade gelyk ge-

maakt wordt; waar door men de brokken Aarde,

die 'er nog zyn overgebleeven , klein maakt. Dit

is al het Werk , 't welk de Aardappelen vere^-

fchen , tot dat het Land van Onkruid gezuiverd

moet worden^ waar van ik te zyner plaatfe zal

fpreeken.

De andere manier, die myns oordeels de voor-

deeligfte is , beftaat hier in. Als men een ftuk

Lands met Aardappelen beplanten wil, waar op

nog Rogge-Stoppelen ftaan van 't voorgaande Janr,

V. DeeIj. Pp. 3 ZO



g7o Berigt van het teel-en en gebruik

zo gaat men dus te werk. Men is zo dra niet

verzekerd, dat de Koude volkomen uit het Aard-

ryk zy, of men bearbeid liet Land met Ploeg en

Egge , tot dat het bekwaam en vlak is gemaakt.

Als dit gefchied is
, plant men ze op de volgende

wyze.

De Landman heeft in de Handen een Paal, die

aan 't ccne end fpits is, waar mede hy Gaten in

den Grond boort , zes of zeven Duim diep , een

Schreede van elkander , mankende daar mede een

begin van 't eene end des Akkers , en zo voort-

gaande tot aan het andere end. Ieder Gat maakt

hy met het breede end van den Paal zo wyd , dat

de Aardappelen bekwaamlyk daar in nedergefto-

kcn kunnen worden, en dan legt men daar op een

of twee Handen vol Meft, bedekkende dit ver-

volgens met zo veel Aarde, dat de geheele Ak*

ker weder vlak gemaakt kan worden. Aan 't end

gekomen zynde , begint hy een nieuwen regel

Gaten te booren , en gaat dus voort, tot dat het

geheele Stuk beplant zy. Men kan dit zelfde met

een Spade verrigten, gelyk ik doorgaans in den

Ellaz, en in Boliemen zelfs, heb zien doen : wan-

neer het Werk fchielyker voortgaat en immer zo

goed is. Gemeenlyk wordt de tweede regel ook

ccn Schreede wyd van de eerfte gemaakt en zo

vervolgens met allede regels, doch men gebruikt

hier omtrent geen Maatftuk , dan alleen 't Gezigt :

een weinig meer of minder afftands inderdaad be-

let niet , dat de xA.ardappelen wel voortkomen

en honderdvoudig vermenigvuldigen, In
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In den Elfaz is men , om meer Vrugten van 't

Land te trekken, gewoon, Kool of Boonen tus-

fchen de regels Aardappelen te zetten
:
ook we

Kool en Boonen te gelyk. Dan wordt .eder Plan

in het midden tuffchen de vier naaft aan elkander

Unde Aardappel -Planten geplaatft. Tot dienem-

l maakt men met de Spade een Kuil, waar m.de

Plant gezet zynde , eerft om den Wortel n.t

Aarde, dan met Meft belegd en voorts met Aar-

de aangevuld wordt.

Nu zal ik fprccken van de grootte der Aard-

appelen , die men om te planten
.

gebruikt. ïn

Bohemen zag ik de grootften : men vmdt ze daar

„iet zelden , die als twee Vuifien zyn. Aidaai

plant men ze doorgaans, die van grootte zyn as

cenHoender-Ey, wat meer of min. Anders heb

ik overal gevonden, dat men de zodanigen voor

de beften houdt om te planten, die met grooter

zyn dan groote Walnooten , waar van men er m

ieder Kuiltje een fteekt -,
doch, als zy kleiner

zyn, zo groot omtrent als Hazelnooten, dan kan

men 'er drie, vier, vyf of zes by elkander leg-

o-en, en daar komen zo groote van ,
als ot ^i

maar één groote in 't Gat geftoken was. De

Aardapoelen, die nog grooter zyn, kunnen ook

tot planten gebruikt worden-, wannpcr men ze in

eenige Stukken fnydt , leggende dan in ieder Gat

cén Stuk; deeze is men verzekerd dat groeijen en

vrugt draagen zullen, even oV men gdiQelc Aard-

appelen had geplant.

V. Deel. Pp 4
.
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4.

Hoe het JLand van Onkruid gezuiverd en hst Loof'

der /iardafpkn afgejneeden moet -worden.

Wanneer eenige tyd na het planten is verloo-

pen , zo moet men naauw toezien , of het On-
kruid ook zo veel gegroeid is , dat het jonge Ge-
was daar door verdrukt zou kunnen worden: dan

maakt men toeftel om 't zelve uit teroeijen, en

dit gefchiedt op tweederlcy wyze. Men kan

bet, na^imelyk, met de Handen uitwieden, ge-

lyk de eerfte maal gefchieden moet, om de teere

Spruiten niet te befchadigen ; doch als dezelven

een half Voet opgefchooten zyn, gebruikt men,

een Schotfel of Spade , om de Wortels van het

Onkruid af te fteeken. De Aarde nu, die daar

mede omgewroet wordt, haalt men als een Mol-
hoop rondom de jonge Planten by een , zo dat

men 'er maar zeer weinig van kan zien, en de

Wortel heeft daar van dit voordeel, dat veele

Bladeren belet worden uit te groeijen. De ledi-

ge plaatfen, nu, tuffchen de rycn, worden ge-

bruikt om Kool , Artisjokken of Boonen , te

planten
,
gelyk gezegd is.

In 't laatft van Auguftus , of eerder, naar het

Jaargety voordeelig is, wordt het Loof der Aard-

appelen afgcfneeden. Men neemt daar toe den

tyd in agt , wanneer de Bloemen volkomen in

knop ftaan , en fnydt de geheele Plant , een half

Ypet boven den Grond, af. Dit dient niet al-

leen,
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leen tot voordeel van de Vrugt, welke daar door

beter aangroeit , maar de afgelneeden Bladeren

kunnen ook tot Voedzel voor de Kocijen gebruikt

worden. Zy willen 'er wel in 't cerft niet gaarn

aan , maar als zy 's morgens geen ander Voeder

hebben, terwyl zy opStalftaan, en de Honger

te fterk wordt, zo eeten zy het, en op 't hatft

blyft 'er niets, van 't gene men hun voor legt,

over. Zo dra zy nu dit Morgen-Ontby t genut-

tigd hebben ,
geeft men haar het gewoonlyke

Voeder, en brengt ze in de Weide. Men zal

zig verwonderen , hoe vette Melk zy na 't gebruik

van deeze Spyze geeven, 't welk mecfl kenbaar

is aan de Room, die dus menigmaal tot een vier-

de ,
ja tot een derde deel vermeerdert. Verder

is op te merken , dat het Loof van de Aardappelen

afgefneeden wordt, naar dat de Koeijen hetzelve

gebruiken kunnen , op dat zy alle Dagen verfch

Kruid mogen hebben,

Hoe men de Aardappelen uit den Groüd neemt en de^i

Winter over I/ezvaart,

In 't laatftc van den Hcrfft is 't de tyd om de

Aardappelen uit den Grond te neemen , 't welk

altyd vroeg genoeg is, indien het maar gefchiedt

voor de Vorft^ daar zy in 't geheel niet tegen

kunnen. Men opent daar toe den Grond met een

Spade of Houweel, en neemt den Steng, met den

V^ortel, wi\ar onder aan men buiten twyfel de

V. Deel. Pp 5.
,_

Vr«g-
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Vrugtcn vindt: dan graaft men zo lang tot dat al-

le Vezelen, in welken zig de Wortel uitgebreid

heeft , los zyn. De Aardappelen worden in Zak-

ken of Korven verzameld, leggende degenen,

die door 't opdelven gekwetft zyn geworden, ter

zyde, omze eerft te gebruiken.

De Vorft een groote Vyand zynde van deeze

Vrugten , zo is 't
,
gelyk men weet , een voor-

naame zwaarigheid, om ze voor de Koude te bc-

waaren. Daar toe zyn goede drooge Kelders

noodig, en het bedekken met Stroo is van veel

dicnft ;
gelyk ik ook niet twyfel of het zou een

goed middel zyn, in deNoordelyke Landen, de-

zelven diep onder 't Zand te begraaven. In de

Paltz en Bcijeren heb ik dikwils gezien, dat dé

Aardappelen , die men dei) Winter over in Kel-

ders goed gehouden hadt, begonnen uit te wallen ,

eer dat zy op nieuws geplant werden: fommigen

tot vier of vyf Duim lang. Dit, dagt ik^ zou

ze onbekwaam maaken om te planten ; doch in te-

gendeel zag ik, met verwondering, dat de Boe-

ren daar geen onderfcheid in maakten, trekken-

de ilcgts de groene Scheuten daar af, eer zy ze

in den Grond ftaken. De Aardappelen, die dus

uitgefchooten zyn, verliezen hunne aangenaame

Smaak, doch kunnen nuttig gebruikt worden, om

Hoenders en ander klein Vee te voederen , als ook

om Varkens te meftcn.

é.
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6.

Van <le nuwghe'ul der Aardappelen voor Menjchen en

Beejien.

Onder alle Veldvrugten zyn 'er geene, waar

van de Eigenfchappen , ten aanzien van 'c veel-

vuldig Gebruilc, zo na aan die der Graanen ko-

men. De Ondervinding leert alom, dat deeze

Aardvrugt een zeer goed Vocdzel uitlevert, en

van den gemeenen Man niet alleen tot nooddruft

,

maar van de Vermogenden zelfs om de Smaak ge-

bruikt wordt ,
ja volkomelyk het gebrek van

Brood en Meel vervullen kan. Dit begreep een

Landman in den Neder-Elfaz wel, toen hy, wan-

neer ik hem beklaagde over het nadeel dat della^

gclhem aan zyn ftaande Kooru hadt toegebragt,my

op deeze manier antwoordde. „ Dit ongeluk zal

„ my niet in verlegenheid brengen. Het Stroo

"
en de Aardappelen zyn in veiligheid , en dit is

", genoeg voor myne Huishouding en myn Vee.

"
Myn Aardappelen-Land heeft my reeds twee-

"
maal uit den nood gered. Sedert wy een

'', Voorraad van deeze Vrugten bekomen hebben

,

''

zyn wy (Godlof!) niet zo zeer voor een ileg-

ten Oügft van 't Koorn bekommerd, als onze

"
Voorouders, wien zy onbekend waren".

In 't Bisdom Sf;ers , aan den Ryn , daar de

Aardappelen meer dan ergens geplant worden,

gebruikt men ze tot Voeder voor de OiTen en

ÏCocijcn. Ten dien einde worden zy, klein gc-

V. Deel. kapt
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kapt of gejfneeden zynde, onder een Pap van ge-

hakt Stroo, Wortelen , Koolbladcn en ander Af-

val, dat men met heet Water mengt j SicJe gQ-

naamd ,
gedaan : waar van de Koeijen meer Melk

geeven , dan van eenig ander Voedzel , en die

Melk is vetter, zo dat 'er meer Boter van komt.

Indien men de Offen Aardappelen onder 't Hooy
geeft , zo worden zy daar door beter vet en in

korter tyd. Qm Varkens te meften zyn de ge-

kookte Aardappelen ook zeer dienftig. Men
maakt ze , ten dien einde , met Kley tot een

Deeg, die dan geweckt wordt en verdund met

Zuurhuy of Spoeling, en daar van geeft men ze,

's morgens en 's avonds , ieder rcize een Trog vol.

In den Elfaz en de Paltz houdt men dit ook voor

een zeer goed Middel tot mefting van het Vee.

Brood van Aardappelen gebakken, met een

zesde deel grof Rogge- of Gerfte-Meel gemengd,

zouj naar men in Swaben gelooft, van zeer goe-

de uitwerking zyn om Varkens , vier of vyfjaa-

ren oud , daar mede vet te maaken. Men gaat op

<le volgende wyze te werk. Dit Brood wordt

gefneeden en geweekt in Zuurhuy, die men op

't Vuur beet maakt , en dan zo veel verkoelen

laat , dat men 'er de Hand in kan houden , wa?r

op men ze aan de Varkens geeft. Dan, wil men,

zullen zy zo vet en lekker zyn , als of zy met

Koorn gemeft waren. Insgelyks worden 'er de

Aardappelen met voordeel gebruikt , tot vocdzcl

vïin Hoenderen, (janzeu ?n allerley zulk Gevo-

geld
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ceke. De Ganzen kunnen ze raauw verteeren en

krygen den geheelen Winter geen ander Voeder:

voor 't overige Pluimgedicrt laat men ze kooken

,

en maakt 'er een Deeg van, 't welk met een wei-

nig Meel gemengd wordt *, om daar mede Hoen-

deren, Kuikens en Kapoenen, te meften; waar

van derzelver Vleefch malfch en fappig wordt.

Wil men ook Kalkoenen daar mede meften , zö

fteekt men ze een Soort van Makronnen in de

Keel, die van het gemelde Deeg gemaakt zyn;

waar van de nuttigheid is onderzogt geworden.

Tot het gewoone Voedzel der Hoenderen , kan

men ook Kley in plaats van Meel gebruiken , om

het gemelde Deeg te bereiden.

I. BYVOEGZEL.
Öndet-zoék om Jenever uit Aardaj)^ekn te jïoohn^

door den Heer Karel Skytte.

Ik nam vier Kannen Aardappelen, die ik
^ ge-

kookt zynde, vervolgens tot Pap liet fiooten en

zodanig bewerken , dat de geheele Klomp als een

taaije Deeg ware. Dewyl men vreesde, dat zy

in 't ftooken'op den bodem mogten aanzetten, al-

zo dikwils in Soupe met Aardappelen-Meel, na ee-

nige Uuren ftil geftaan te hebben , was ondervon-

den , dat het dikke op den bodem was gezakt

;

zo werdt dit Deeg met kookend heet Water ver-

dund , dat het als een dunne Bry wierd, en ver-

volgens ging men daar mede eveneois te werk ,

als met een ander Zetzel, laatende het zeer warm

V. Deel. ftaan.
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ftaan. De Gilting ging naar behooren, doch hec

floeg eerder neer, dan een Zeczel van Koorn,

egter werdt het niet voor den derden dag in den

Ketel gedaan. Daar was niets op den bodem aan-

gezet , en , toen men het geftookte hadt geklaard,

was 'er een vierde vaneen Kan goede Jenever.

Men zoude de Proef kunnen neemen van geen

drie Dagen te v^agten, maar het Zetzel, zo dra

het neergeflagen ware , .aanllonds af te ftooken
,

waar door de wegdamping van veelc Geeftige

deelen, die het anders verheft, zoude voorgeko-

men worden.

Op een ftuk Lands , dat veertienduizend vier-

kante Ellen groot is (*) , teelt men gemeenlyk

vyf Tonnen Koorn , 't welk, tegen 12 Kannen

van de Ton , 60 Kannen Jenever geeft. Op een

dergelyk ftuk Lands, onverfchillig of het goede

Aarde zy of Zand , nieuw geploegd ofomgcfpit

,

krygt men, zonder Meften of verdere bearbei-

ding , ten minfte 72 Ton Aardappelen, die , tegen

3 Kannen van de Ton, uitleveren 216 Kannen

Jenever. Hier uit blykt , hoe voordeeliger dit

laatfte zy dan het eerfte , dewyl het onderfcheid,

op zulk een Stuk Lands, 156 Kannen Jenever

bedraagt. En , volgens het gene de Heer Lan-
TiNGSHAUSEN meldt, dat een Ton Aardappe-

len 5 Kannen Jenever geeft , zou het onder-

fcheid nog grooter zyn ; naamelyk 300 Kannen.

n.
(*) [Volgens de evenredigheid der Sweedfche Ellin

tegen onze Maaten, moet dit iet3*ineer dan e^n halfMor-

gen Rynlandfch zyn.]
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II. B Y V o E G Z E L.

Waarneem'mgen omtrent het bereiden van Brood, Je-

fiever , Styfzel en Hairpe'ijer, uh Aarda^^^hn

door Eva de la Gardie.

By het bakken van Brood , uit Haver en Aard*

appelen, heeft men ondervonden, dat een klein^

der deel Haveren-Meel tegen de Aardappelen

noodig is geweeft, om goed en fmaakclyk Brood

daar van te krygen. Tot 2 Pond en 13 Loot Ha-

veren-Meel , naamelyk , zyn 1 Ponden en 22

Loot Aardappelen , en dus 9 Loot Aardappelen

meer genomen , die men eerft gekookt en wel ge-

ftampt heeft, mengende het met een vierde Kan

Water, waar na men 'er, even als met ander.

Deeg , mede is te werk gegaan.

De Jenever heeft men uit Aardappelen alleen

geftookt , zonder bymenging van eenig Koorn.

By gebrek van een genoegzaame veelheid goede

groote Aardappelen , is men Voor dit maal met

het onderzoek met verder gekomen , dan dat men

uit 2 Lispond en 6 Mark Aardappelen, die klein

en flegt waren, een vierde Kan Jenever gekree-

gen heeft. Omtrent het Stooken is niets by-

zonders in agt te neemen , dan dat de Aard-

appelen vooraf wel klein geftampt moeten zyn.

In de bereiding van Styfzel uit de Aard-

appelen ging men aldus te werk. Eerft liet

men ze twaalf Uuren in 't Water leggen , toen,

gefchild zynde, werden zy weder twee Uuren

V. Deel. daar
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daar in gelegd ; vervolgens op een Rasp zo Idcin

gemaakt als 't doenlyk was ; met Water ge-

mengd en door een Hairzeef gewreeven j zo-

danig, dat het gene door de Zeef geperft was,

in fchoon Water viel. Dit liet men 'er op ftaan,

tot dat de Stof zig wel op den bodem hadt neer-

gezet : toen nam men ander fchoon Water en

ging daar mede zo lang voort ^ dat het zo zui-

ver en helder daar af kwam , als men hetzelve

'er hadt opgcgooten. In 't bygieten van nieuw

Water is 't noodig waar te neemen , dat al-

les, 't welk op den bodem gezakt zy, aan-

llonds met het Water wel omgcroerd worde
,

op dat alle roodagtigheid daar uit trekken moge.

Men dient ook naauwkeurig op te letten, dat,

eer men 't Water weder afgiet , de Styfzel wel

doorgezakt zy. De laatfte maal giet men 't

Water , zo fchoon als 'c doenlyk is , af, en

zet als dan het overblyfzel in de Zonnefchyn
^

of in een Oven, die maar laauw en niet heet is,

om het van langzaamerhand te doen droogen.

Uit 5 Ponden Aardappelen heeft men gekreegen

ij-k- Loot fyne en 2 Loot grove Styfzel. Met
gekookte Aardappelen heeft men het ook getragt

te doen , doch dit is niet gelukt.

Om Hairpoeijer te maaken is niets anders noo-

dig, dan de drooge Styfzel in een Zak van dun

Leder te doen , die te kloppen en dan het Poeijer

door een fyne Zeef te ziften.

H.

WAAR-



WAARNEEMIMGEN
' omtrent de

LüGTSGESTELDHElD te AmSTELDAM,

in Oktober i-jóo.
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omtrent de
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in November 1760.

Barometer.
D.^smorg. 'imidd.'jav.

1,30,

2 29
31-
4—
5 —
6\—
7
8

9
10
II
12

ï3
14
15
ï6
17

21-30. ol

7i 29. 7|

3i\— 4'

6 — 61

9^1—10^

7è

4^

10

3

6

5

3^
li

2

6 —
— 10

6

4
2\

l\

7l— II

29. 10

— 2i
— 6
— 8

-loi
4— ö

Therm.

34,4240
42

45
42

44
50

30.

19

30.0
1

30.01
— I J— o 129

29.10! 29. lO

92|— lO;

— loï-!— 8

20
21
22
23
24

et

- I '-
- 7*^1-

— 10

30.1
25 —
261—

n
o

27l29.Ili

28|3o.o
2&— I

3cl— 2i

30.

7

3

81
II

I

o
tl]

2

II

4
I|

4
9:

O
I

II

- 10

30. o'

29-8'

- A\
- S\

-9l
30. oV

i^

29. III

4854
49,47

4«:44
44 '42

4ö;48

S2I48
46i5I 52

Si|5953

S4160
SI154

Stl53

5052
4748:46
43(5^46
434949

5

52

48

Winds Streek.
's morg, '1 midd. 'j av

30. r

— o
— 2i
— I

50
50

44
45
53

45

53

47
4J

45

45

52

51

48
46
46

46J41
41,4442
42;44'43

45:49147
4648148

44j4744
46,5148

43:44j40
4i!48'49

ZO
zw
w
NW
NW
Z

|ZW
zw
Zt.0
z
zw
zw
zw
w
N
NW
Wt.Z
W
zw
NW
tw
NW
N
NW
ZW
NW
N

Wt.Z
NO
2;

ZO
zw
w
NW
NW
ZW
zw
zw
z
zo
z
zw
zw
N
N
NW
Wt.Z
NW
ZW
NW
NW
NW
N
N"W
ZO
NW
NO
NW
NO
ZW

Weder.
Geft-eldheid.

Verft, miftv

Held. ftorm.'

Buij. ftorm.
. hagel.

Reg. wind.

ftorm.

Helder.

ZO
ZW
NW
NW
NW
ZW
zw
ZW
z
ZO
z
zw
zw
N
N
w
WtZ
NW
ZW
NW
NW
NW
NW
NW
W iMift, regen.

ZW t'.ctr.

NO |Held. Betr.

NO iRegen.

NO Hetr.helder^

ZW IRegen.

Regen.
Betr, vogÉ.

Regen.
Helder.

Ruijig.

Held. regen.

Regen.
Ruijig.

ftoïm.

dond.
— Maan Ec.'

helder.'

• betr.

Hoogfte Barometer d. 30. 2^ a»; jj^h j «„ wt
Laagfte Barometer d. 29. lïf

^^^^^^^- d- 29- 11

Hoogfte Thermometer gr. 60 "V T./r-jj il

Laagfte Thermometer gr. 34 } ^'^^'^^'^'' 47

WAAK-



WAAR^NËËMiNGÈN
omtrent de

t.UGtSGESTELDHEID tC AmSTELDAM^

in December 1760.

t Barometer.
D. 's merg. ^imidJ. 'sAV

-II!
— 6Ï

— 5— I

— 7— 8
— 6
— 9— 8

— lU

I

2

3

4
5

6

7
8

9
io
II

12
i3- 7
I4|- 6
1530.0

29.— I

28,

29

30,

29

16

17
18

19
20
21

22

23
24
25
26

30-

29. II 29.

- 8'j-
7i;-

- 8'

—

- 71-
-_9i-

—10+30,
30- 1 j—
29.nV—
- 10; 29

II

o:

5

7
n\
8

9
8

8i

7i
o

, 10

5

7
,1

.9

9

29.115

— 9\— 4— 6
3l

9
1

4^

9:

30.0;

29.9]

10

Therm.
mt. mi.iiv

48
46
5c

45
42

37
40

8i4
49

9
7^

9i

10!—
O

48

42
42
4ï

44
30 o j37

29. 8^:42

lo'Us
- 9-|46

- 48
9 Uö
9:141

1049

49;50
49!5i

52I53

45,42
42I40

4i|39

4342
4448
50I51

44J44
44;42

4444
41:45

^3|42
45'47

47145

4647
5ii46

4643

30.1

28;29. 8] —
29J— 7
30- 81

311— 5

01
o

, II

8^

n
9
3

30.1

.

29- 10*

— n
30.

29. 9\

44

44
45

Winds Streek.

jOTorj. 'smidd. 'ia

Weder.
Ccfteldheid.

45
SI

46
47
48

48
48

42

46

49
465°! 51

42:4546

8'i;46:47|46
7i!4t5'48i46

8 1414440
35 47 5^47

ZW
NW
ZW
NW
ZO
NO
NW
O
ZW
w
NW
ZW
ZW
Wt.Z
NW
ZW
NW
ZW
ZW
ZW
NW
Wt.Z
w
ZW
ZW
ZW
ZW
ZW
ZW
ZW
ZW

ZW
NW
W
NW
NO
NO
NW
O
ZW
NW
N
ZW
ZW
Wt.N
W
ZW
NW.
W
W
NW
ZW
ZW
w
ZW
w
w
ZW
ZW
ZW
ZW
ZW

ZWlllegenig
NW
W
ZW
NW
N
ZW
ZO
ZW

Betr. wind.

Reg.
Buijig.

Betr. helder.

Sneeuw,buij.

Zwaare Reg.

Betr. mift.

Regen.
NW Buijig.

N U—- helder.

ZW)Betï0Ulven.

I

W jReg. helder.

[NWiBuljig.hagel.

W Held. vorft.

ZW'Regen.
NW Held. betr.

W jRcg. held.

W Buijig.

NW — ftormig.

W Buijig.

W iBetr. held.

W iHelder.

W !—reg.wind.
ZW'—^

NWi^i-*- wind.

ZW !—reg.wind.
ZW Betr. regen

.

ZWi.
ZW Helder.

ZW Wind, feg,'

Hoogfte Barometer d. 30. i "^.
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WAARNEEM ING EN
omtrent de

Z I E K T E N
T É

A M S T E L D A M,

In de Maanden Oktober^ November en December

des Jaars 1760,

AFgaande Koortfen, zo Anderendaagjche^h^nh-

belde en enkelde Derdendaagjche^ regeerden

jneeftin deeze gantfche drie Maanden, waar van vee-

Jen in Sleepende Koortfen veranderden , en niet voor

de helft van de Maand December afliepen. Toen

fcheenen alle deeze Ziekten merkelyk te verminde-

len : doch ondertuffchen blyft de Kinderziekte niet

minder grasfeercn , zynde merkelyk kwaadaartiger

,

veelen wegfleepcnde en zelfs bejaarde Lieden aangry-

pende.

Het Jaar is zonder Vorft,en met buitengemeen zagc

"Weer naar 'tSaizoen, geëindigd: een groot verfchil

by 't voorleeden Jaar, toen de Winter ons in No-

vember en December reeds zo fel kwam beftooken.

Wy hebben ook, in dit Vieren deel-Jaars, geen be-

ïlendigen Ooften-Wind, maar dikwils fi:ormig "Weer

uit den Zuid- en Noordweften gehad. Egter is, tot

verwoadering van veelen , het Weer op fommige

tydcn niet zo zwaar geweeft, als de laagte en onge-

fiadigheid van den Barometer wel fcheen aan te dui>

deiïv



Waae-NEEmingen. 5S5

.

den: doch wy vinden, dat omtrent die tydenin

andere Strecken van Europa , of in Zee ^ de uit-

\ycrking van die verandering in den Dampkring

uitermaate is gevoeld: zodanig , dat men by 't ge-

heugen van Oude Lieden niet van zo menigvuldi-

ge Stormen weet.

Den 2,2 en 23 September^ de Barometer laag,

zynde , hadden wy een Zuidelyken Wind , met

weinig Regen : toen is, in de Zuidelyl^e deelen

van Engeland, by Salisbury en daar bmftreeks,

een zwaare Storm geweeft , die met Donder

,

Blixem en Regen j vergezeld ging. De vier

volgende Dagen wierdt het Weer hier te Lande

eerfl: Buijig, blyvende de Barometer op circa 29

en een half Puim ftaan , tot den 2,8 , wanneer

men 's morgens te Londen een yzelyke Orkaan

hadt, waar door, in 't Park en elders, veele

Boomen uit den Grond gerukt , en een menigte

Huizen van Daken en Schoorfteenen beroofd wer-

den. Toen was hier ook een harde Wind, ge-

lyk in ^t Kanaal , als mede op de Engelfche Kus-

ten en in de Noordzee.

Den 14 Oktober ftondt de Barometer by ons zeer

laag, en rees, in een Etmaal tyds, w^derfchie-

lyk een geheelen Duim. Van deeze ongeftadig-

heid der Lugt zag men hier te Land geen uitwer-

king of gevolgen; maar in de Spaanfche Zee heeft

het van den 15 tot den 17 Oktober zwaar geftormd:

van den 16 tot den i8 is aan de Kuft van Noor-

wegen een geweldige Storm geweeft. Van den,

V. Deel. Qq 3 18



586 W AARNEE MINQEN.

18 tot den 2,3 daalde de Barometer bj ons zeer, en

bleef laag tot den 29 toe. Geduurende deezen

cyd vindt men gemeld van zwaare Stormen in de

Ooft- en Noordzee, waar door een menigte Sche-

pen gcftrand zyn en vergaan.

's Nagts tuffchen den 2, en 3 November^ wan-

neer de Barometer zeer laag daalde, hadden \vy

een zwaaren Storm in TeJJel en op onze Kuftcn.

In de volgende Dagen , wanneer hy by herhaalin-

gen tot omtrent 29 Duimen zakte , zyn om de

Noord, als ook in en omtrent de Straat en Baay

vnn Gibraltar^ veele Schepen verongelukt. Den
21 van die Maand, toen de Kwik weder omtrent

op die laagte ftondt, is een byfter zwaare Storm

in 't Mecklemburgfche ge weeft, en te Hanover

hadt men den 20 een virichrikkelyke Onweers-

buy, die van een dikke Sneeuw-Jagt gevolgd

werdt. 27 JU 50
BYVOEGZEL.

T "Tit verfcheide Waarneemingen, in Amerika en Afri'
^^ ka , hadden wy beflooten , dat 'er een grooter tremm-
ti.qdheid p'.za.':'i heeft onder de Verzengek , dan onder de
Gtmaatigde Lugtllreek , waar in de Oppervlakte des Aard-
Idoots gewoonlyk wordt verdeeld. Zie de ^^ant. bladz.

Ï22, Wy tu'yfelden egter niet , of in etnige Landen
tufTchen de Keerkiin;^en had een byflcr j^roote Trap van
Hitte plaats, en thans vinden wy de Waarneeming van
de Hiite te Senegal, op de Kuil van Afrika, volgens den
Thermometer van Reaumur, 38 Graadcn , 't welk
117' Graaden volgens de i^evvoone Schaal van Faiiken-
JiEiT bedraagt: zyndc dit een grootcr trap van A^ntuur-

iyks Hitte icT Lugl, dan wy ergens hebben aangetekend
gevonden , en grootelyks verfchillende toet die te Oiiüo

in Peru en te Cartbagena. Vergtlyk den Tafel op bladz.

.139. ingevoegd.

BLAD-



BLADWYZER,
Aardappelen. Berigt hoe

dezelven inDuitfphland

worden geteeld en ge-

bruikt. 566, enz. Manier
om ze te planten, 569.

Te wieden en 't Loof af

te fnyden. 572. Uit den
Grond te neemen en te

bewaaren. 573. Hun ge-

bruik voor de Menfchen
en Beeften. 575 , 576. Ma-
nier om Jenever daar van

te flooken. 577. Om 'er

Rroodvan taltakken. 579.
Styfzel en Hairpoeijer 'er

van te bereiden. 580.

Aardbeijen-Planten. Manier
om dezelven, tot vrugt-

baarheid, te behandelen.

447.
Aardwormen. Hunne Ver-

gelyking met den Men-
fchen- of Kinderen-Worm.
212. Zy verfchillen onder
elkander. 213. Hun in-

wendig Geftel. 215. Ma-
nier vanVoortteeling.217,
enz. Hun Verfchil met
den Menfchen- of Kinde-
ren Worm. 221 , 224.

Adders, 't Gehoortuig in

dezelven berchreeven.325.

Hun verfchil van de ande-

re Kruipende Dieren , ten

dien opzigte. 328.
Albik. Aanmerkingen op

deszelfs Werk over de
Vogelen. 71.

jimfteUlam. Wa^rneemingen
omtrent de LugtsgcÜeld-
hcid en de Ziekten aldaar,

in de Maanden Janiiary

,

February en Maart , 1 760.

p. 145 — 148. lil Jpril,
V. Deel.

B

Mey en ^?my. 293 — 296.
In yuly , Auguftus en Sep-

tember. H9— 452. InQk-
tober , November en De-
cember. 581— Siiö.

B.

arometer. Waarneeminr
gen met denzelven 'in

Siberië. 130.

Beeüen hebben zekere Stem
of Spraak , hun eigen. 525.

Befmetting van de Lugt , be-

llaat in zeer Ifleine deel-

tjes. 521.

Blaarpleifters. Uitwerkin-

gen derzelven in 't ver»

minderen der Snelheid van
de Pols in Bovftkwaalen,

door Voorbeelden aange-

toond, 78— 86. Reden,
waarom zy in eene Long-
Ontfteeking zo nuttig niet

zyn als in 't Zydewee. 89.
Derzelver algemeen ge-

bruik. 90.

Blindflang. 't Gehoortuig in

denzelven befchreeven.

322.

Bloed kan in 't Lugtledige

veele Jaaren bewaard wor-
den , zonder eenige veran-

dering of bederf. 519.

Bloem.en. Het Waaken der-

zelven. Wat? 4. Waar-
neemingen daar omtrent.

5. enz.

BoERHAAVE. Zyn denk-

beeld over de IJiterfle Paa-

ien der Hitte en Koude,
in bewoonbaare Landen.
120, 121. Zyn verzeke-

ring , dat 'er geen Zuure
Vügten aan de Dierlyke
Lighaamen eigen zyn,

234, 2,35.

Qq 4 BoNt



BLADWYZEH.
Pon NET. Zyne Waarnee-

iningeii omtrent het Zmi-

re Vogt , dat door de

Grooce Rups van dcii

Wügeboom uitgefpooten

wordt. 226. Zyne Op-
telling van deRupfen, die

in de nabuurfchap van Ge-

nevs door hem , ten dien

opzigte, onderzogt zyn.

242, Zyne Waarn. om-
trent de Plant- of Boom-
luizen. 257.

Rpomen behooj-en alteiriaal

gerneft te worden. 432.

Bedenkingen over den

loop van 't Sap in dezel-

ven. 437,441,444. -Ma-

nier ^m ze een gladde,

gaave Schors te doen heb-

ben. 443. Om ze veel

Vrugt te doen draagen.

438.
Boomluizeri. Zie Plantlui-

'zen.

Borftkwaalen. Blaarpleifters

in dezelven nuttig: hoe

en wanneer. 87 , 8y.

Brood. Hoe 't zelve uit

Aardappelen te bereiden.

577, 579.
BiiYDONE. Zyn Berigtcn
' van de Uitwerkingen van

't Elektriteerén op Lig-

haams-Kwaaieq. 93, loi.

C.

CAILLÏÏ.. (Abt DE la)
Zyn Bepaal ing van dén

Weg des Koineets van

3 7óo.bl. 405. Zyn Waar-
ncemingen over 't Ver-

jchilzigt van de Zon aan

de Kaap. 413.
Carlsbad-Wateien in Bohe-

^pr;. Haare Ontdekking en

Éyzondeïheden, 546, enz.

Hoe zy allerley Ligha^-

nicn met eene Steenige

K-orlt overtrekken. 54S(.

Verfcheide Soorten van
Overkorfling. 551. Fraai-

heid derzelven. 550. Me-
dicinaale Kragten dee-

zer Wateren. 552. Haare
Steenbreekende Kragt is

niet zo llerk als die van
Kalkwater en Spaanfche

Zeep bevonden. 5 31, enz.

Doch dezelve is verbaa-

zend groot, v/anneer het

Water uit de Fontein on-

ophoudelyk langs den
Steen vloeit. 535.

Chylvaten laaten geen Sa.

mencrekkende Geneesmid-
delen in. 26S.

Cicuia. Waarneemingen om-
trent de kragt van dit

Jüuid , tot het geneezen
van Kankers , Knoeflge-

zweilen en dergelyke

Kwaaien. 351 , enz.

C L A I K A u T heeft den tyd

der Verfchyninge van den
Komeet van 16B2, in 't

Jaar 1759, van vooren be-

rekend en bepaald. 373.

D.

DonART- Zyn denkbeeld
over de vorming der

Stem , afgekeurd. 524.

DoLLAKO te Londen. Ken
riieuw Soort van Verreky-

kers door hem uitgevon-

den. 559 , enz.

Dolle Kervel. Zie Scheer-
ling.

Dompers. Zekere Vogelaars,

die bv't Eiland IVieringcn

het Water-Gevogelt-' mee
Netten vangen, 152. Aant.

• Düpfs



L A D W Y Z E i;.

F

poofheid genezen door 't

Elektrifeeren. 104.

E.

Elektrifeeren, Voorbeel-

den van Geneezing van
Lighaamskwaalen door
hetzelve, 92 , enz. Aan-
merkingen desvvegens. 98.

E L L E R. Zynp Prpefnee-

mingen, over 't bewaaj-en

van Bloed en andere Vpg-
ten in 't Lugtledige. 504,
enz.

E u }. K R. Zyn Voorllel tot

verbetering van de Af-

dwaaling der Straalen in

het Brandpunt der Verre-

kykcrs. 557, 558.

F,

^ERUEiN. Zyn nieuw
- Gevoelen over de vor-

ming van de Stem. 524.

F«ANKLiN. Zyn Cerigt van
de Uitwerkingen , die hy
van 't Elektrifeeren op
Lighaams-Kwaalen onder-

vonden hadt. 98.

G,

C^anzen zyn Trek-Voge-
.

J len. 66.

PK Geer. Zyne Waarnee-
mingen omtrent de Werk-
tuigen , waar mede de Rups
van den Wilgeboom Vogt
uic haar Lyf fpuit. 239.

Zyn Ontdekkingen, om-
trent de Paaring derPI^nt-

of Boomküzen. 255.
Gehoor, (Werktuig van 't)

Deszelfs izefteldheid in den
Mcnfch." 301, Verfchil-

lendheid in de Kruipende
Dieren. 302. Het is in

fommigen niet uitwendig
kenbaar. 303, 32Ö, 329,
S'^S, 344-

^ V, Deel.

G E o F F R o V, Zyn Vertoog
over 't Werktuig van 't

Gehoor, in de Kruipende

Dieren en eenige Vilfchen.

297— 35O'

Glas. Verfchillendc foorten

hebben epn aanmerkelyk

Verfchil van Straalbree-

king. 561. Waar van men
tot verbetering der Ver-

rekykers thans gebruikge-

maakt heei't. 562.

Gmelin. Zyn Waarnee-
mingen omtrent de I.ands-

geüeldheid, Koude van 't

Klimaat, en hoogte van

het Aardryk in Siberië ,

boven de Oppervlakte der

Zee, 125— 130.

G U ANDVI L LIE RS. ZyU
Waarneeming omtrent de
doodelyke Gevolgen van

't inilokken van Pruim- en
KriekeOeenen. 280, enz:

Groenheid van de Hand van
een Lyk onderzogt en naar

mooglykheid verklaard.

290 — 292,
Guadaloiipe. Purper-Slek al-

daar ontdekt en waarge-
nomen. 538, enz.

H,
Haagdiffen. Flet Gehoor-

tuigderzelyen befchree-

ven, 303. Het is , inwen-
dig , byna met dat der

groote Dieren overeen^-

komllig. 308.

Haiipoeijer, Hoe 't zelve

van Aardappelen te berei-

den. 580,

JI A L L E Y , Zyn Berekenin-
gen ten opzigt van den
Komeet dei- Jaaren 1531,
1607, 16S2 en 1759. bl,

379, 380.

•Qq 5 * Hand



B L A D W Y Z E R,

Hand varj een Lyk , wel hon-
derd Jaaren begraven ge-

weeft, die groen w;is en
bleef. 290.

Hitte der Lugt. Flaare Paa-
ien ürekkcn zig vee! ver-

der, dan men bevoorens
meende. 120. Verfcheide
trappen derzclve op den
Aardbodem. 122. 586.
Schielyke overmaatige
Hitte in 't begin van Jimy
1760. p. 296.

Hoeft. Spaanfche Vliegen,
met goed gevolg, in de-

zelve opgelegde éo, S2,

84 , enz.

I.

Infpuitingen (konilige) van
Li R B£ UKU HN. 4/2.

J-

Jenever. Manier om dezel-

ve uit Aardappelen te

flooUep. 570, 580.

Jongeling (lün) in Zee val-

lende, dryft op 't VVa,.cr

en wordt dus gered. 117.

K.

Kalkwster is kragtiger tot

niitbinding van den
Stten-, d:in 't Carlsbad-

Warer. 533-
K.inker. Derzelver Gence-

zing onder 't gebruik der

Filletjes van Cicuta. 357,

Kikvorfcben. Het Gehoor-
tiiig dtrzelven befchree-

ven. 309. Verkeerde
Denkbeelden daaromtrent
Vv'ederlegd. 316. Zeldza-

me opening , die uit de

Keel in den Trommel
doorgaat , in dezelvtn

ontdekt. 315.

Klein. Zyn Befchryving

van Geboorfteent.'es in de
Roch. 338.

Klinkenberg. Zyne Ver-
handeling over den Ko-
meet van 't Jaar 1759. bl.

37i.

Komeet van 1Ö82. Bewys
dat dezelve in 't Jaar 1759
weder gekomen zy , uit de
overeenkomft der Wegen.
385.

• van 1729. Misflag
in de berekening van des-

zelfs Stylen op 't Cometa-
rium, ontdekt. 409.

van 1758. Bepaa-
ling van deszeIfsWeg.403.

• van 17;9. Zie
Staartfter.

van 1760, de Eer-
llc. Bepaaling van des-
zeifs Weg door de la
Cai L L E. 405.

van 1760, dè Twee-
de. Bcpaaling van des.
zelfs Weg door Pingrk.
408. I.'crigt om denzel-

ven op liet Cometarium te

plaatzen. 409.
Kümeeten. Denkbeeld over

de fchynbaare V'eitooning

van derzelver Staaiten.

394. Over hunne Loop-
kringen 355. Bepaaling
der Wegen van eenige

Komeeten. Van die van
1264 bi. 400. Van dien

van 1456. bi. 401. Van
dien van 1618. bl. 402.

Van dien van 175<< bi,

403. Van dien van 't Jaar

1760, de Eerfle. 404.de
'l'wecde. 407. Vervolg
van de Optelling der ge-

nen waar van de Wegen
tekcnd zyn. 564.

Kom-



BLADWyZER.
Kompasdoozen behooren

niet van gee! Koper ge-

maakt te worden. 421.
JCooits genezen door 't Elek-

trifeeren. 105,

Koortien. In welken de
Ulaarpleifters nuttig in

welken niet? yi.

Koper (Sommjg Geel) heeft

aandoening op de Kompas-
Naald. 417. Middel om
de Magnetifche Kragtdaar
aan te geeven. 418. Doch
alle Geel Koper is daar niet

bekwaam toe. 420.

Koude. Haare Uiterite Paa-

ien (trekken zig veel ver-

der dan men bevoorens
meende, 121. Aanmer-
kingen op die van 't Jaar

1709 , in Duitfchland.

136. Waarneemingen op
- die van 't Jaar 1757 en

1740. p. 135. Waarnce»
mingen op de afgryzelyke

"Winter Koude in Siberië.

126— 133. Vergelyking
van de zwaare Koude des

Winters, in 't laatft van
1759 en 't voorfl: van
1760, met dezelve. 134— 138. Giooce Trap van
Koude door Konll ge-

maakt te Petersbw\^. 138.

Kraaije-Ncüen, zogenaamd

,

in de Boomen waar door
veroorzaakt worden. 440.

Kraanvogeien. Hun Ver-

fchil met de Oijevaaren.

63-

Krieke-Steenen in te zwel-

gen gevaarlyk. 28Ö.

Jï^ruipende Dieren. Optel-
lirg derzelven '^00. Hun-
ne Onderfcheiding naarde
veifchülcndheid van 'tGe-

y. Dkci,.

hoortuig. 3D2. IJefchry-

ving van 't zelve in de
Haagdiflen. 303. In de
Kikvorfchen; 309. Inde
Padden: 317. IndeBlind-
flangen: 322. In de Ad-
ders : 325. In de Slan-

gen: 328. In den Water-
Sa'amander. 333. Alge-

meene Aanmerkingen,

342. Verklaaring der Af-

beeldingen van 't zelve.

345-
Kwartels. Denkbaelden om-

trent derzelver Verhui-

zing. 59, 62.

L.

Lamheid. Derzelver Ge-
neezing door het Èlck-

trizeeren. 93 , 99. lV]a-

nier, hoe. 96, 104.

Leeuwrikken zyn geene Vo-
gelen die 's Winters naar

andere Landen verhuizen.

52.

Letteren. Derzelver famen-
vpeging maakt een groote
menigte en verfcheiden-

heid van Woorden. 529.
Licht. Deszelfs verfchillen-

de Breekbaarheid maakt
verwarring en onduidelyk-
heid in 't Brandpunt van
de Verrekykers. 554. Ma-
nier om die te verhelpen
vrugteioos gebruikt. 559.
De regce Manier thans
ontdekt en in trein ge-

bragt. 562.

LiEBERKUHN (Dr,
J. N.)

Deszelfs Levens beichry-

ving. 453, enz. Hygaac
van de Studie der Godge-
leerdheid , rot die der Na-
tuurkunde over. 453. Stu-

deert te Lr.dsn 'm de Ge-
nees'



B L A D W Y Z E ü.

jieeskunde. 461, Wordt
Doktor. 46i. Komt te

Lo?iden en toont daar zy-

ne Uilvindin.qen. 463.
Wordt Lid van deKoning-
lyke Sociëteit. 464. Zet

z'\ii_tt Berlynncdcr. Toont
aync bekwaamheid in de

Geneeskunde. 4Ö8. Zyne
Ontdekkin-^^en in de Ont-
leedkunde, door kondige
Jnfpuitingen. 472, Ver-

fcheide Werktuigen door

hem gemaakt. 473. Zyn
Bekwaamheid in het toe-

iteüen van Mikroskoopen
enTeleskoopen. 474. Be-

fchryving van zyne manier

lot het Slypen van kleine

Vergroptglaasjes en Te-
lugkaatzende Spiegelt/es.

479, enz.

Lighaamen der Dieren ,

P.anten en Mineraalen ,

v/orden door Vet, Harfl:

en Zwavel , befchut voor

de vernieling der Lugt.

515, 516.' Weinig Lig-

haamen /.yn 'er in de Na-

tuur , die devzclver wer-

king geheel kunnen weder-

Itaan. 516. Doch het

Liigtledige bewaart de al-

ierverganglykn.cn voor be-

uerf en verandering. 517.

LiNNJCus. Zyn Waarnee-

niingen over den Slaap der

Planeten. 3. Over 'twaa-

kcn der Bloemen. 4. Zyn
Natuurlyk Samenltel der

Vogelen. 149— 206. Hy
zegt, dat de Worm der

Daimen de zelfde zy a!s

de Aardwormen. 212.

Lugt. Haare Eigenfehap.

pen. Vloei!pa:irheid. 505.

Zwaarheid. 506. Vee^r
kragt. 507. IMenigtevan
vreemde iJghaamen daar
in vervat. 509. Inzon-
derheid Vuur- en Water-
deeltjes. 51G, 511. Ai-
lerley kleine Aardagtige
Stofdeeltjes. 512. Zouten

,

Zuuren. 513. Een ver-
borgen Voedzei der Die-
ren en Planten. 514. Haar
bekwaamheid tot vernie-

ling van derzelver Lighaa-
men en Vogten.515. Die
derhalve in 't Lugtlcdige
verfcheide Jaaren kunneri

duuren , zonder eenige

verandering , ontbinding
of bederf. 517. Manier
daar toe gebruikt. 518.
Gevolgen daar uit afge-

leid. 521.

(Pi-) van den Damp-
kring fchync te kunneq
bevriezen door de Koude.
129,

Lugtitreek (Verzengde) is

doorgaans gemaatigder
van Lugtdandegemaatig-
de Lugtllreek. 122. y^ant.

L y o N N E T. Zyne Waar-
neemingen omtrent de
Piantluizen. 25S.

Lyfters. Menigte derzelvcn

in Pruiflen. 51.

M.
^/Fagneetifche Kragt, Hoe

J- dezelve aan Geel Ko-
per kan worden medege-
deeld. 417.

Melk kan in 't Lugtledige
veele Jaaren goed biyven.

519. Melk der Ikeften,

die Aardappelen onder
hun Eeten krygen , is v^t-
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Ier eh geeft meer Boter.

576-
Meniskus- Glazen, met Wa-

ter daar tuflcheii , tot

Voorwerpglazen van de
Verrekykers voorgefteld,

doch niet dienftig bevon-
den. 558, 559-

Menfch (Levendig)is naauw-
lyks zwaarder dan Water.

114. Zonderlinge Onder-
vinding ten dien opzigte.

Menfcheii Hunne Spraak
in hoe verre van die der
Beellen verfchillcnde.

525 , enz. Werktuigen
en vorming van de Spraak.

528.
Mefting van Ganzen, Kal-

koenen, Varkens enaller-

ley Vee met Aardappelen.

576. 577.
Mikroskoopen. Manierom

kleine Vergroocglaasjes

voor dezelven te vervaar-
• digen. 479, enz. Om de

Terugkaatzende Spiegelt-

jes daar toe te maaken.

498, enz.

Montreuil. Vrugtbaarheid
der Tuinen aldaar , be-

fchrecven. 426, enz.

N.
"VTagtegaal. ZynHuishou-
-*-> ding. 53-

Natuurlyk Samenftel der

Vogelen , volgens den
Heer Linn^eus. 149—
206.

Newton. Zyne Uitvin-

ding tot verbetering der

Voorwerpgiazen nietprak-

tikabel bevonden. 556

,

558.
V. Deel. *

O.

O LIC ER jAconfi:üs.
Zyn onnaauwkeurig-

h eid in de befchryving der
Kikvorfchen. 310, 312.

Ontleeding der Dieren.
Nuttigheid derzelve. 298.

Oogen. Verduiftering der-

zelven genezen onder 't

gebruik van de Cïcuta.

367.

Oor (uitwendig) ontbreekt
aan alle Kruipende Die-
ren. 342.

Overkorltingen der Carls-

bad-Wateren in Bohème.
549.

P.

Padden. Derzelver Ge-
hoortuig onderzogt.

317. Vcifchil met de
Kikvorfchen. 319, 321.

Perfik -Boomen. Vertoog
over derzelver Behande-
ling, tot het draagen van
veel Vrugt. 424 , enz.
Plaatzing der Muuren.
427. Bedekking met Af-
dakjes van boven voorde
Ryp. 428. Afweering
van den Wind , door
Stroomatten. 430. Voor-
zigtigheid in 't vaflmaa-
ken der Looten. 432.
Kundigheid in de Zomer.
fnoeijing. 434. In hetuf-
neemen der Scheuten
438. Het Toppen deugt
niet. 441. Welke Tak-
ken men behoort te iaa-

ten blyven ? 445.
Peyssonel (Dr. J, A.)
ZyneWaarneemingen om-
trent de Purper-Sleky op
't Eiland Guadaloupe. 538;
enz.

Pi-



bladwyzer,
prcARDi Aaiimerkintjen

op zyne Waarneemingen
van den Staart des Ko-
meets van 1682. bl. 393.

P I N G u E. De Wegen van

eenif^e Kornetten door
hem bepa.ild. 400, enz.

Pis van Perfoonen , die

Kalkwater drinken , ont-

bind: een Steen, daarin
gelegd, allengs. 536. Zo
ook die der genen die

Carlsbad Water drinken.

537.
Plant- of BoomluizenCPHfc-

rons). Denkbeeld dat zy
Hermaphrodieten zouden
zyn. 257. Mannetjes daar

onder ontdekt. 258. Haa-
re Paaring waargenomen.
260. Zy baaren in den
Zonierleevendige Jongen,

maar in den Herfit leggen

zy Eijertjes. 262. Zy ver-

menigvuldigen zig in den
Zomer zonder Paaring.

257. De Wyfjes en Man-
netjes zyn met eti zonder
Wieken. 262.

Planten. Derzelver Slaap.

Wat? I. Waarneemingen
daar onitrenc. 2 , 3. Lyft

der Planten , welker Bloc-

rtien, op zekere gezette

tyden van den dag , open
en toe i;aan. 6— 17.

Pols. Derzelver Snelheid

wordt fomtyds door 't op.

leggen vaiSpaanfcheVlie-

gen kennelyk verminderd.

79, 80, enz.

Pruimen -Steenen. Doode-
lyke Gevolgen van der-

2elver inllokking. 280 ,

enz.

Purper -Slek. Haare byzon-

dere Naamen in de We3-
tindiën 539. Naauwkcu-
rige befchryving vanhaar
Lighaamsgeftel, uit en in •

wendig. 538, 540, enz.
Hoe zy het Purper -Sap
uitv/erpt. 544.

Q-
0uito in Peru, legt in een
*^zeer gemaatigd Klimaat
van Hitte. 122. ^ant.

R.
"D EAUMUR. Zyn Afbeel-
-*-^ ding van de Wilge-

boom-Riips, met een ge-

vorkte Staart. 242. Zy-
ne Ontdekking in een Wa-
ter-Mot. 254.

Redi. Zyn Waarneemin-
gen omtrent de Aardwor-
men. 213, 217.

Regen. Planten, die door
het open blyven , of niet

open gaan der Bloemen
op den gewoonen tyd.

Regen voorfpellen. 17.

Reigers verhuizen nret uit

Europa naar Amerika. 64.
RiCHMAN. Zonderlinge
Ontdekking van hem ten

opzigt van den Thermo-
meter. 132.

RoBERTSON. Zyn Waar-
neemingen omtrent de
Lighaamelyke Zwaarte
van een LevertdigMenfch.
112— 118.

Roch. Het Gehoortuig irt

dezelve naauwkeurig on-
derzogt en befchreeven.

336. Het is , by dat der

asdere Dieren , te verge-

lyken zeer onvolkomen.

344., Zekere witte Stof;

die tot het Gehoor fchynt

te dienen , in hetzelve

ge-
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gevonden. 338. Gaten
in het Bekkenael. 341.

kups (de Groote) van den
Wilgebooni, met een ^e-

vorkten Staart. Haare
Eijertjes , Vervelling en
Verandering, 227, 229.

Zy vreet haar afgelegde

Huid op. 228. HaarZy-
de , die zy fpint. 230.
Een Spieet aan haar Kop,
waar door zy zeker Zuur
Vogtuitfpuit 232.Naauw-
keurige Befchryving van
de Werktuigen , daar toe

dienende. 239 — 241,
Wonnen die deeze Rups
verflinden. 237.

kupfen. Sommige vreeten
haar afgelegde Huid op.

228. Aanwyzing ,van de
Rupfen.die zeker Vogt uit

het Lyf fpuiten. 242—
249. De Werktuigen ,

welke zy daar toe heb-

ben, zyn verfchillende,

25o.Manieromdiegemak-
keiyk te ontdekken. 254.
Zy zyn niet volftrekt noo-
digtot haar Leven. 253.

Ruuwheid van een Steen ,

uit eens Menfchen Blaas

gehaald ; is geen bewys
dat 'er niet meer in zyn.

274.
S.

Salamanders, 't Gehoor-
tuig in dezelven onder-

zogt. 333. Zy hooren
duidelyk in 't Water. 344.

Sai'i-;eter-Geeil bevrieftdoor
zwaare Koude. 138.

Scheerling of Doüe Kervel.

Waarneemingen omtrent
derzelver kragt tegen ver-

ouderde en anders onge-
V. Deel,

neeslyke Kwaaien. 35/,
enz. Haar vergiftigheid
beproefd. 353. Manier
om Pillen van 't Sap te
maaken. 354. Voorbeel-
den vau derzelver uitwer.
king, in eenige Gevallen.

355- Zy brengt geenrot-
tende Eigenfchap in hec
Bloed. 369. Algemeene
Aanmerkingen en Waar-
fehouwingen omtrent hec
gebruik. 370.

Senegal. Bytter groote Hitte
aldaar. 5SÖ.

Siberië, üitgeflrektheid van
dat Land. 124. Ge-
fteldheid. 125. Hooge-
legging van 't zelve. 130.
Yzelyke Koude aldaar
waargenomen. 126,- 129.

Slaap der J'lanten. Oude
Gevoelens daar omtrent.
I. Nieuwe Waarneemin-
gen. 3.

Slangen, 't Gehoortuig m
dezelven onderzogt. 328.
In groote Afiatifche-Slan-
gen Koppen. 330.

't Siypen van Vergrootglaas-
jes tot Mikroskoopen.487.

Spaanfche Vliegen. Zie
Blaarpleillers.

Spiegeltjes (Terugkaatzen-
de) tot Mikroskoopen.
Haar proportie tot de
Glaayjes. 498. De Stof
daar zy van gemaakt wor-
den. 500. Het uitdraai-
}cn, flypen en polyften
van dezelven. 501.

Spraak. Onderzoek of de-
zelve den Menfch alleen
eigen zy? 522. De Bees-
ten hebben ook een foort
van Spraak. 525. De Men-

fcheH
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fchen hebben de Natuur-
]yke Slem met deBeelten
gemeen. 527. Derzelver
Spraak hangt af van de
Werktuigen en de Oeffe-

ning of Gewoonte. 528.

SpsiNüFELn (Dr.) Deszelfs

Waarneemingén omtrent
de Steenbreekende Krag.
ten der Carlsbad - Wate-
ren , onderzogt. 531.

Staal of Yzer. Onderzoek
of hetzelve in ftaat zy,

door de Chylvaten heen,
in het lüoed ie komen.
263. Zekere Italiaan be-

weert dit. 264. UitProef-
neemingen blykt, dat zelfs

het Zout van Staal niet

in 't Bloed doorgaat, 267.

Het is derhalve niet ge-

vaarlyk in Borflkwaalen

en Longe Teering. 270.

Deszelfs Werking op de
Ingewanden haiigt af van

de Samentrekkende en

Prikkelende hoedanig-

heid. 2Ö9-

Staartfler van 't Jaar 1759.

Vergelyking van deszelfs

Schynbaaren Weg in vier

Perioden. 377. Van de
Waarneemingen met de

' ^' Berekeningen volgens een

Parabollfchcn Weg 378.

Volgens een Elliptifchen

Weg. 384. Werking van

Jupiter door de Zwaarte-

kragt daar op. 386. Ver-

fchil der Vertoon ing in

de langte van den Staart,

tuffcheli de Verfchyning

in 't Jaar 1682 en 1759,
onderzogt. 387. Verklaa-

ring van de Afbeelding.

398.

Steenbreekende Kragt der
Carlsbad-Wateren onder-
zogt. 530, enz.

Steenen (vier ruuwe) uit

eens Menfchen Blaas ge-
haald. 276. Bedenkingen
daar van afgeleid. 272.

Steenfnyding. Voorzigtig-
heid in dezelve noodig,
opdat men geen Steen m
de Blaas overlaate. 273.
Blyken daar van. 274.
Aanmerkelyk Voorbeeld.
276.

Stem. Derzelver Werktui-
gen in den Menfch, vol-

gens het begrip der laat-

IteOntleedkundigen. 524.
De Beeften hebben vet-

fchillende foorten van
Stem. 525.

Stonden. Het al ofniet heb-
ben derzelven is geen ze-

ker teken van Vrn^:!- of
Onviugtbaarheid. 109.

Stöuck. (Dr. Anton. )

Zyne Waarneemingén
omtrent de Kraat van de
Scheerling of Dolle Ker-

vel. 351 , enz.

Straalen, derzelver verfpreï-

ding in het Brandpunt der

Verrekykers, verbeterd.

56Ï.

Struyck. De Wegen van
cenige Kómceten door
hem opgegeven. 400 —
409. Deszelfs Vervolg
van de optelling der Ko-
meeten , waar van de

Wegen bekend zyn. 5114.

Stryk- en Trek Vogelen.

Verhandeling over dezel-

ven. 18. Stryk Voaelen.

Wat? 20. Trek-Voielen.

Wat? 22. De Stryk-Vo-
ge*
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jtelen zyn gemeen. 34.

Veelfcn zyn verkeerdelyt

voor Trek -Vogelen ge-

houden. 35 , ^ant. 41.

Anderen zyn weezentlyk
Trek-Vogelen. 57, 63, 66.

Styfzel. Hoe dezelve van
Aardappelen te bereiden.

580.
T.

Taal (natuurlyke). Wat?
527.

Takken. Hoe dezelven op
de Boomen behooren te

(taan. 4+3.
Teering, door Staahvateren

te drinken, genezen. 271.
Thermometer. Zeldzaame
Ontdekking omtrent de
fchielyke daaling van den-
zelven, als hy uit 'Koude
in Warmte overgebragc
wordr. 132, 133. Aant.

Thermometer-Schaalen.On-
vol komenheid der Verge-
lykingvan die van (^s l Ijle

en Fabrenheit. iiT.Aant,
Volkomene Vergelyking
van deeze en die van Ré.
aumur, met elkander. 139.
Opflel en gebruik van
den Tafel, daar toedien-

ing, aangeweezen. 141,

U3-
Trek-Vogelen. Zie Stryk-

Vogelen.
Tuinier-Konft. Vertoog o-

ver dezelve. 422, enz.

Jkfchryving der Tuinen
te Montriuü by Parys, en
de manier om allerley

fchoone Vrugten daar in

te teelen. 426, enz.

Tyson. Zyn Btfchryving
van den Menfcbcn- of

y. Deel.

Kinderen - Worm. 220,
enz.

V.
VALisNiEKi. Onvolko-

menheid van zyn Werk
aangetoond. 316, 332.

Vergrootglaasjes (kleine).
Manier om dezelven te

maaken. 479. De Beitel-

tjes tot de Kommetjes
481. De Kommetjes. 482
De Stokjes of Handvat
jes. 484. De Slypftof,

485. HetSlypenderGiaas
jes. 487. De Polyrtdof
te bereiden. 492. Hee
Polyften. 494. De Kapjes
om de Glaasjes in te zet-

ten. 496.
Verrekykers (Een nieuw

Soort van) met zeven
Glazen. Berigc van der-
zelver Uitvinding. 554,
enz. Reden van de fraai-

heid derzelven, verklaard.

562.

Verrotting der Lighaamea
wordt door de Lugt ver-
oorzaakt. 520.

Verfchilzigt van de Zon.'
Wat? 411. Hoe groot
volgens de laatCie Waar-
nceniingen ? 416.

Verfteeningen (zogenaam-
de) der Carlsbad Wate-
ren , zyn maar Overkor-
ftingen met Steenige Stof-
fe. 549. Doch laaten zig

zeer fraay tot veeie Aar-
digheden bewerken. 550,
551-

VilTcben ( Kiaakbeenige )
hebben veel overeen-
komft met de Kruipende
Dieren. 300. Zyzyn van
Kr d9
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de meefte Schryvers nis

doof aangemerkt, 299.

Het Geboortiiig in de

Roch nai^efpoord. 336.

Beentjes in 't Bekkeneel
der VifTchen. 339

Vogelen. Elk Wercidsdeel

heeft waarfchynlyk zyn
eigene. 24. Lyft van de
Carolinifche Vogelen 27
— 34. Lyft van de Ys-

landfche en Groenland-

fche. 36 — 41. Optelling

derLaplandfche Vogelen.

43. Pruifïïfche. 46, enz.

« Hunne Rangfchik-

king. 155. Kenmerken
der Geflagten. 157. On-
derfcheidlng van de by-

zonderc foorten in eik

Geflagt; volgens het Sa-

menftel van den Heer
LinNjTïus. 163, enz.

Vogelkunde aangemoedigd.

150.

Voorwerpglazen. Nieuw
Soort derzelven thans

met goed fucces gebruikt,

562.

Vrouwen komen fomtyds

zeer oud in de Kraam.
108.

Vrugtbaarheid. Onderzoek
naar den tyd van 't op-

houden derzelve in de
VrouwEpcrfoonen. 107.

Zy hangt niet altyd van
de Stonden af. 11 r.

Vygen - eeters. Een Rang
van Vogeltjes. 55.

W.
W/arner (Jos ) Zyne
^^ Aanmerkingen om-
trent de öteenfnyding.

283.

Water -Dieren hebben 't

Gehoortuig zo fyn niet
als de Land-Dieren. 344.

Water -I.ooten moeten in

den Zomer niet weg ge-

fneeden worden. 436.
Water- Salamander 't Ge-

hoortuig in denzelvenna-
gefpoord. 333.

Water-Spreemv. Derzelver
Afbeelding en Hcfchry-
ving. 68- Verfchil van de
Naturaliften daar om-
trent. 71.

W II Y T T (R Q B.) Zyn Ver-
toog over de nuttigheid
der Spaanfche Vliegen in

Bordkwaalen. 77 — 91.

Zyn Brief tot vergelyking

van de Steenbreekende
Kragt der Carlsbad-Wa.
teren, met die van Kalk-

water en Spaanfche Zeep
530 — 537-

Wilgeboom. Groote Rups
van denzelven befchree-

ven en afgebeeld. 226,
242. De Werktuigen

,

die zy heeft , om zeker

Zuur Vogt uit te fpuiten.

230, 239.
Willis. Zyn Waarnee-
mingen omtrent de inwen-
dige deelen van de Aard-
wormen. 215.

Winter. Zwanrc Koude
van denzelven inDuitfch-

land. 134. In de Neder-
landen. 1^5. Met die van
Siberië vergeleeken. 126,

enz.

Worm. Zeldzaame Vertoo-
ning in een Worm, die

uit het Gedarmte Avas ge-

loosd. 207. Zyne Ont-
. Ie-
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leding. 209. Onderzoek
daar omtrent. 212, enz.

Omftandige Befchryving

van den Menfchen- of

Kinderen- Worm , door

den Heer Tyson. 220,

enz-

Wormen (De) baaren gee»

levendige Jongen , maar
leggen Eijertjes. 224. 't

Poeijer van Wormen is

niet raadzaam in te nee-

men. 225.

Wyn verlieft haar kleur en

vloeibaarheid niet in 'C

Lugtledige. 519.

Z.

Zeepxvater is kragtiger tot

Ontbinding van den

Steen dan Carlsbad- Wa-
ter. 533.

Zomeifnoeijing in de Eoo-
inen. Regte manier daar

van aangeweezen. 439.
Nadeelen van 't wegnee-

men der Toppen van de
Scheuten. 441.

Zon. Derzelver Afftarid

van den Aardkloot. Ma-
nier om dien tebepaalen.

411. Groot Verfchildaar

over, by de Ouden. 41 2.

Nieuwe Ontdekkingen.

413. Laatfte naauwkeii-

righeid daar in. 415.

Zout van Staal. Zie Staal.

Zuure Vogten zyn in ver-

fcheide Dieren te vinden.

235. Voorbeeld daar van

in de Rups van den Wil-
geboom. 230. Sterke

Zuurheid van het Vogc
dat deeze Rups uitfpuit,

232.
Zwaarte(Lighaamelyke) van

een levendig Menfch.
Waarneemingen daar om-r

trent. 112. Moeijelykheid
daar in ontdekt. 114.

B E R T.

By den Boekverkooper F. Houttuyn, te Am-
flcrdam , is thans van de Pers gekomen

De Natuürlyke HisTOR IE , of Uitvoerige

Befchryving der Dieren , Planten en Mineraalen, vol-

gens het Samenflel van den Heer L i n n^e us, inet

naatnvkeiirige Afbeeldingen, Eerste Dkels Eerste
Stuk. Van den Meksch en eenige Zoogende Die-
ren.

Na een Voorreden , over de nuttigheid en vermaaklyk-

Beid der Natnurlyke Hijlorie , waar op de Inhoud der
Hoofddeelen en Aanwyzing der Plaaten volgt; begint dit

Werk, met een uitvoerige Inleiding, raakende de
Befcbouwing der Dieren in 't algemeen , derzelver E'gen-

fchapi-en en Verdeeling, volgens de hedendaagfche Na'iuur-

be-
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n^

Tïl
''[''

befchryvers, en jn 'dbyzonder volgens den Heer Lin.
ji^us: waar in dan ook derzelver Klaflen of yjfdeeltngen
met haare Kenmerken duidelyk worden aangeweczen. Het
1. Hoofdjluk handelt, vervolgens, van de hyzondere Ei-
eenfchappen der Zoogendk Dieken, dat is die Bor-
den hebben en hunne Jongen Zog geeven, niet derzel-
ver Rangfchikking en Kenmerken der Geflagten. In bet
2. Hoofdjluk wordt een omftandige en naauvvkeurige Be-
•fchryving van den Meksch, als de voornaamfte der
Zoogende Dieren, gegeven. Men vindt 'er niet alleen

de Verfcbeidenbeden in opgeteld, die pnde^ de Menfchen
op den geheelen Aardkloot voorkomen , maar in 't by.
zonder zyne trapswyze toeneeming van zyne Geboorte af
tot den Staat van VohvalTenheid; de nieuwe Gevoelens
over de Fcortteeling en een beknopte Ontleedkundige Be-
fcbryving van ons Lighaamsgeflel ; als ook het gebruiic

der deelen van den Menfch in de Geneeskunde. In bet

3. Hoofdftuï wordt gefproken van de Saté us oïBofch-
Menfcben, die 'er met naar 't Leven getekende Afbeel-
dingen in vertoond worden. De Befchryving der Aapen
maakt het 4 Hoofdjluk uit: die der S;?ooKDtEKRN het 5.

Het 6. handelt van de Vlkdermuizen, waar onder ook
eenige Oo(l- ep lyeltindifche Dieren, de Vliegend2 Hond
en Rot genaamd, begreepen zyn en naar 't Leven afge-

beeld. Het 7. Hoofdjluk geeft een uitvoerige Befchryving
van den Olvphant, als het cerlle onder de Zoogende
Dieren van den Tweeden Rang; waar in de Ontleedkun-
dige Befchryving van eenOlyphant, die te Verfaiiles is

ceweeft. De Zee -Koe , een niet minder zonderling

Dier, dgt men in de Weilindicn vindt, wordt in het 8-

befchreeven. Het 9. handelt vnn de Luijaaras,- het iq.

van de Mieren -Eeters en het ri. van] het ScuunDrEi?.

Aile dceze Dieren zyn, zo veel mocglyk, op gelyke ma-
nier als de Menfch belchreeven, met aanwyzing van hun
Gebruik , zo in de Geneeskunde ais in de Samenleeving.

Het Tweede Stuk van deeze Natuurlyke Hiüorie,(dac

eerlang het licht üaat te zien) zal het Vervolg van de
Befchryving der Viervoetige Dieren en die verder tot

de Klaffe der Zoogende Dieren behooren, behelzen.

Verder zal men overgaan tot de Vogelen, KRfirENDE
DiEKEN en VisscHEN : dan tot de Insikten, Wormen,
Scnui.rvisscïisN en Plantdieren : om dus eindtlyk te

komen tot de Planten, Stkenen en Mineraalen; waar

mede het Samenllel der Naf^iurlyke Hiltorie voltooid zai


















